APRESENTAÇÃO
O Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) é uma iniciativa dos programas da
Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico Internacional (COI), para o desenvolvimento
administrativo dos Comitês Olímpicos Nacionais. No Comitê Olímpico do Brasil (COB), é
planejado e dirigido pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB). Com a realização do CAGE,
o IOB possui três grandes objetivos:
• Desenvolver habilidades e conhecimentos de gestores esportivos, requisitos necessários
para um gerenciamento mais efetivo das instituições esportivas nacionais;
• Promover análise, discussão, produção de conhecimento e propostas de soluções
concretas de situações-problema encontradas em organizações esportivas;
• Fomentar o intercâmbio de informações e a criação de uma rede de contatos profissionais
entre os gestores.
O curso tem abrangência nacional e destina-se aos profissionais de nível executivo de
instituições esportivas ligadas diretamente ao esporte de alto rendimento.
A base de conhecimentos do CAGE provém do documento denominado Managing Olympic
Sport Organisations (MOSO), produzido pela Solidariedade Olímpica, em cooperação com
o Master Executif em Management des Organisations Sportives (MEMOS).
O manual abrange seis áreas de estudo: gestão de organizações esportivas olímpicas, gestão
estratégica, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de marketing e organização
de grandes eventos.
O programa do curso inclui palestras, atividades teóricas e práticas, produção e exposição de
trabalhos individuais comentados, e dinâmicas e discussões em grupos. Ao final do CAGE,
cada aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), devidamente
supervisionado por um orientador e direcionado para se transformar em uma solução concreta
para a organização esportiva desse aluno, e também para outras organizações que tiverem o
mesmo problema.
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) considera de fundamental importância a especialização
de gestores das diversas organizações esportivas nacionais. Por esta razão, vem dando especial
atenção aos cursos de capacitação promovidos pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), com
o apoio dos Programas da Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico Internacional (COI).
A publicação do periódico acadêmico da 6a edição do Curso Avançado de Gestão Esportiva
(CAGE), realizada nos anos de 2014/2015, sintetiza essa determinação do COB e do IOB.

Este documento reúne os melhores trabalhos de conclusão de curso, desenvolvidos pelos
alunos nos moldes de artigo cientifico, e trazem ao Movimento Olímpico importante
contribuição em diversas áreas de interesse. Tem como objetivo compartilhar o conhecimento
em todo o Movimento Olímpico brasileiro e consolidar, de forma estratégica, a capacitação
de gestores das instituições esportivas e do próprio COB.
A qualidade dos projetos e a diversidade de temas que constam neste periódico possibilitam
abrir novos caminhos para o desenvolvimento do esporte olímpico nacional, servindo
como ferramenta para a expansão do conhecimento, habilidades e ações necessárias a fim
de garantir uma gestão profissional estratégica das organizações esportivas e, assim, atingir
os resultados esperados.
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RESUMO

A existência de centros de treinamento devidamente estruturados constitui uma das principais
razões para o sucesso das potências esportivas nos Jogos Olímpicos. Este estudo teve como
objetivo analisar a infraestrutura do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), que
foi o local escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para a montagem do Centro de
Treinamento de Alta Performance (CTAP), do Time Brasil, antes e durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A partir de um questionário enviado às confederações esportivas
nacionais, a atletas e ex-atletas e a gestores com experiência no assunto, foram apresentadas
suas principais características e funções no apoio às equipes brasileiras. De acordo com a revisão de literatura e a análise do questionário, constatou-se a necessidade de um planejamento
estratégico eficaz para o funcionamento dos processos, além da inclusão de ações sustentáveis,
podendo, assim, garantir sua viabilidade econômica.
Palavras-chave: Centro de Treinamento; Time Brasil; planejamento estratégico;
sustentabilidade.

ABSTRACT

Properly structured training centers are one of the main reasons for success of the developed countries at the Olympic Games. This study aimed to analyze the infrastructure of Brazilian Army
Center for Physical as High Performance Training Center in order to support the preparation of
the Brazilian Olympic teams that will compete at the Olympic and Paralympic Games Rio 2016.
Sought to introduce its most important specificities and attributions for proper supporting for the
Team Brazil using a self-reported e-questionnaire sent to National Confederations, Olympic-level
athletes and former athletes and sports managers with previous experience in organization of training Centers. According to the literature, it is indicated the development of an effective strategic
planning for the operation of those processes. Further, aiming to achieve feasibility, it is important
to include sustainability actions and measures in order to reach the goals.
Keywords: training center; Team Brazil; strategic planning; sustainability.
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1 | INTRODUÇÃO
Localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, o complexo da Fortaleza de São João é uma
área federal sob jurisdição do Exército Brasileiro. Por mais de 400 anos, diversas organizações
militares funcionaram no local, destacando-se a atual Escola de Educação Física do Exército
(EsEFEx), de 1930, considerada o “berço da Educação Física no país” e referência no desporto
nacional.
Atualmente, o Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), órgão de Assistência
Direta do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), diante da evolução
do esporte e da Educação Física, procura obter a interdisciplinaridade ente o ensino, o
esporte, a saúde e a pesquisa. Sua estrutura é comandada por um Oficial General e formada
por cinco unidades militares: Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), Instituto
de Pesquisa da Capacitação Física do Exército (IPCFEx), Escola de Equitação do Exército
(EsEqEx), Comissão de Desportos do Exército (CDE) e Bateria Estácio de Sá (encarregada
da manutenção e da parte administrativa do complexo). Sua missão é coordenar, controlar,
supervisionar e promover as atividades de ensino, de pesquisa e o esporte em si, nas áreas
de capacitação física e equitação, para atender às necessidades do Exército Brasileiro. Seu
fluxo diário médio é de aproximadamente 1500 pessoas, entre servidores militares, civis,
estudantes, atletas, moradores, pesquisadores, visitantes e prestadores de serviços.
Outra atribuição do CCFEx é a cooperação com o desenvolvimento do esporte nacional. Em
1º de dezembro de 2011, foi assinado um Protocolo de Intenções (Nº 11 – 079 – 00) entre
o Comando do Exército e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), visando à colaboração em
atividades de interesse comum na área esportiva, voltadas principalmente aos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro. Dessa forma, o CCFEx acabou escolhido como Centro de Treinamento de
Alta Performance (CTAP) do Time Brasil para 2016.
Os principais stakeholders do CCFEx são: o Exército Brasileiro, o COB, o Instituto Olímpico
Brasileiro (IOB), o Ministério do Esporte, o Ministério da Defesa, as confederações esportivas,
o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o DECEx, a CDE,
os atletas militares, os técnicos de equipes militares, a Comissão Desportiva Militar do Brasil
(CDMB), as universidades e o meio acadêmico.
Desde sua instalação no complexo de Fortaleza de São João, em 1930, o CCFEx apoia
intensamente as instituições esportivas nacionais e internacionais em treinamentos,
competições, clínicas e pesquisas. O local passou por uma recente modernização, sobretudo
com a substituição de equipamentos esportivos, para atender a realização dos Jogos Mundiais
Militares (2011) e as necessidades da seleção inglesa de futebol, que treinou nas dependências
do Exército durante a Copa do Mundo de futebol (2014). No entanto, essa reforma não
contemplou a infraestrutura básica de saneamento, a rede elétrica, as questões de acessibilidade,
a comunicação e os sistemas de segurança. Agora, com o apoio ao Time Brasil, espera-se um
acréscimo de até 500 pessoas por dia nos próximos dois anos. Isto deve acarretar em uma
sobrecarga significativa das necessidades de infraestrutura, logística, controle e segurança.
Como ressalta Jackson (2005), além de bons treinadores e instalações adequadas, o centro de
treinamento deve oferecer aos atletas de alto rendimento todo um sistema de apoio (estrutura
de alimentação e de descanso, serviços médicos e fisioterapia), capaz de abrigá-los ali por
várias horas, nos sete dias da semana. Eles precisam se sentir estimulados e motivados para
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treinarem em um ambiente positivo, favorecendo seu desenvolvimento.
Este trabalho vai apresentar uma sugestão de aspectos importantes para o Planejamento
Estratégico da Estruturação do CTAP Time Brasil em 2016, de acordo com a seguinte linha
de pesquisa: estruturas, eventos e legados (gestão de estruturas e instalações).

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1. Revisão de Literatura
2.1.1. Origem dos Centros de Treinamento no Brasil
Ribeiro (2005) relata que a primeira manifestação sobre construções esportivas, no Brasil,
está no livro “Administração da Educação Física e Desportos”, da professora Maria Lenk,
em 1941. Ali constam plantas e padrões técnicos de instalações esportivas, além de capítulos
tratando de instalações anexas (gabinete médico, sala de fisioterapia e vestiários). Conforme
Arango (2015), suas construções na América Latina, particularmente no Brasil, estão ligadas
às construções de campi universitários, entre 1935 e 1955.
Sob este aspecto, os Jogos Pan-americanos Rio 2007 foram um divisor de águas para o país,
tendo em vista o conjunto de inovações e serviços, a divulgação do evento, a estrutura e
a projeção dos atletas, conforme nos assevera o artigo “Momentos Marcantes” do Comitê
Olímpico do Brasil (2015). Neste texto, é possível encontrar ainda considerações sobre o CT
do Time Brasil, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, que possibilita a realização de
treinos de alto nível e auxilia na análise e no aperfeiçoamento dos movimentos de atletas de
modalidades esportivas como: natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, atletismo e
judô. O CT conta com equipamentos que dispõem de tecnologia de ponta, além de piscinas
para a natação e os saltos ornamentais, sala para os esportes de combate, setor voltado à força
e ao condicionamento físico, espaço de descanso e sala para avaliações físicas e médicas.
Em Brasil (2015), informa-se que, nos Jogos Olímpicos Pequim 2008, as seleções brasileiras
de vôlei e futebol utilizaram as instalações da Universidade de Pequim como Centro de
Treinamento. Neste mesmo documento, é detalhado o plano Brasil Medalhas, do Governo
Federal, lançado em 2012 e com investimentos em torno de R$ 1 bilhão para o ciclo olímpico
de 2016, para construção, reforma e equipagens de Centros de Treinamentos no país. Boa
parte desses recursos foi aplicada na construção e na reforma de estruturas de treino e na
substituição de equipamentos para as modalidades, além da contratação de profissionais e de
uma atenção especial às equipes de base.
Nos Jogos Olímpicos Londres 2012, a estrutura do Crystal Palace foi o local escolhido para
a instalação do Centro de Treinamento do Time Brasil. O complexo era composto por um
estádio, destinado ao atletismo, e uma grande área coberta, com estrutura completa para os
esportes aquáticos, quadras poliesportivas, salas de ginástica e espaço para musculação. Estas
instalações foram usadas pelas duplas do vôlei de praia e por diversas seleções, como as de
handebol, basquete, tênis de mesa, boxe, taekwondo e levantamento de peso.
Lepiani (2015) ressalta que esta foi a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que o
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Brasil dispôs de uma base exclusiva para treinamento e concentração. Para Macedo (2015),
os atletas brasileiros tiveram uma superestrutura à disposição, pois o COB tentou reproduzir
o planejamento das principais potências esportivas. O autor faz menção também ao professor
Edgar Hubner, gerente operacional do Crystal Palace durante a missão:
“Criou-se um ambiente inédito dentro do nome preparação que, na verdade, é o que se faz dentro dos
principais países que têm a questão do esporte levada de uma maneira muito mais profissional. O grande
diferencial é poder abrigar no Centro Esportivo, junto com os atletas, profissionais que não têm acesso
à Vila Olímpica pelo número restrito de credenciais, como médicos, fisioterapeutas e equipes adicionais
da comissão técnica, tudo isso a 45 minutos do Parque Olímpico de Londres. É a facilidade de não ter
que fazer grandes deslocamentos e ter todos os serviços dentro do mesmo ambiente, permitindo a eles
otimizar o tempo de treinamento.”

Além do mais, o COB investiu em tecnologia de ponta para auxiliar atletas e comissões
técnicas durante os Jogos Olímpicos Londres 2012, com direito a inovações (ex.: diagnóstico
médico por telemedicina e análise de imagens para ciência do esporte). O único porém foi
que o Crystal Palace também acabou sendo frequentado pela comunidade local.
2.1.2. Centro de Treinamento de Alta Performance do Time Brasil
Almeia (2008) define Centro de Treinamento como:
“O conjunto de instalações esportivas e não esportivas que, aliadas a programas de treinamento e preparação
física, sustentados pela pesquisa científica aplicada ao esporte e implementados por profissionais altamente
qualificados a partir de uma abordagem interdisciplinar, exerce papel preponderante na preparação
sistematizada e na formação integral de atletas, capacitando-os, física e tecnicamente, para competir no
alto rendimento”.

Para Koslowski (2011), Centros de Treinamento bem estruturados são fundamentais para o
desenvolvimento dos esportes olímpicos e configuram-se como uma das principais estratégias
das grandes potências para atingirem seus objetivos, enquanto os Centros de Treinamento
Olímpicos (CTO) brasileiros podem contribuir efetivamente para a conquista de um maior
número de medalhas, principalmente na meta do COB de figurar no Top 10 nos Jogos
Olímpicos de 2016.
Com o sucesso do Crystal Palace em Londres 2012, o COB definiu como meta repetir o
projeto para os Jogos Olímpicos Rio 2016, sendo este considerado uma peça-chave para
a obtenção dos resultados estipulados. Dessa forma, firmou-se um acordo com o Exército
Brasileiro para utilização do CCFEx como Centro de Treinamento de Alta Performance
(CTAP) do Time Brasil no Rio 2016, aproveitando parte do legado dos Jogos Mundiais
Militares (2011) e os investimentos feitos pelo Ministério do Esporte.
A partir da assinatura do protocolo de intenções entre o COB e o Exército Brasileiro, em 2011,
foram estabelecidas as premissas e os serviços necessários para a adequação das instalações
do CCFEx, que incluíam: vestiários, áreas de treinamento e equipamentos esportivos com
as especificações estipuladas pelas Federações Internacionais, sala de conferência, sala para
gerência e administração da delegação, espaço multimídia com projetores e câmeras, área
de primeiros socorros e sala médica, sala de fisioterapia e massoterapia, sauna seca e a vapor,
banheira de hidromassagem, sala de descanso, restaurante e lanchonete, segurança (com acesso
restrito da imprensa e dos torcedores), hospedagem, depósitos para equipamentos e materiais
esportivos, acessibilidade para deficientes, transportes adaptados, rede lógica, maximização
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das funções logísticas, utilização por regime de exclusividade pelo COB e reforma e/ou
construção de instalações públicas.
Diante destas exigências, o CCFEx estabeleceu o projeto de preparação das instalações para
apoio ao CTAP Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. De acordo com Brasil (2014),
foram apresentadas as seguintes deficiências e necessidades do CCFEx: infraestrutura de
apoio e hospedagem inadequadas, redes de esgoto, elétrica e hidráulica antigas e insuficientes,
precisando de redimensionamento, reforma e adequação de instalações, aquisição de
equipamentos esportivos, conclusão do parque aquático, rede lógica insuficiente e adaptação
do Complexo da Fortaleza de São João para as normas de acessibilidade.
Em dezembro de 2014 o Ministério do Esporte, assessorado pelo COB, realizou um destaque
de crédito para o CCFEx no valor de R$ 20.464.601,99, visando atender a instalação de
apoio ao CTAP Time Brasil (BRASIL, 2014a).
2.2. Justificativa da pesquisa
A preparação da estrutura do CTAP Time Brasil é primordial para a consecução dos objetivos
olímpicos do COB nos Jogos Olímpicos Rio 2016, principalmente quanto ao número total
de medalhas. Para isso, é importante incorporar, incrementar, sistematizar, adequar e adaptar
as estruturas física e logística do CCFEx, oferecendo as melhores condições para os atletas e
para que o Time Brasil atinja o Top 10 em 2016. Tais resultados só serão possíveis se houver
um Planejamento Estratégico para guiar esta transformação.
2.3. Objetivos da pesquisa
O objetivo geral deste trabalho é contribuir para que o Time Brasil seja Top 10 nos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Quanto aos objetivos específicos, a ideia é propor uma agenda de trabalho
para preparação das instalações do CCFEx, após uma avaliação inicial das necessidades de
melhorias da estrutura física e de pessoal. Com a ajuda e o reconhecimento dos principais
stakeholders (COB, Ministério do Esporte, Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, confederações esportivas e Exército Brasileiro), pretende-se alcançar
a Visão de Futuro e tornar o CT em um espaço de referência no ensino, na pesquisa e no
esporte até 2022.
2.4. Identificação e Análise do Problema
Tendo em vista que um CTAP deve oferecer as melhores condições possíveis para atletas e
comissões técnicas, pode-se considerar a infraestrutura física e de pessoal do CCFEx adequada
para servir a delegação brasileira no CTAP Time Brasil nos períodos pré-Jogos Olímpicos e
durante o evento?
2.5. Planejamento Estratégico
Segundo Roche (2002), Planejamento Estratégico é entendido como o processo pelo qual uma
organização, uma vez analisado o entorno no qual ele se desenvolve, onde está localizada e quais
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são seus objetivos no médio e no longo prazo, escolhe (seleciona) as estratégias mais adequadas
para atingir esses objetivos e define os projetos a serem executados para o desenvolvimento
dessas estratégias. Resumidamente, trata-se de um processo gerencial estruturado, a partir de
um método que privilegia a visão sistêmica de organização inserida em ambientes (interno e
externo), bem como a participação de suas lideranças no seu desenvolvimento.
Nesse sentido, o Plano de Gestão do CCFEx (BRASIL, 2015), estabelece como missão:
coordenar, controlar, supervisionar e promover as atividades de ensino, pesquisa e esporte
nas áreas de capacitação física e equitação, atendendo às necessidades do Exército Brasileiro.
Em um segundo momento, previsto para até 2022, a Visão de Futuro se consolidaria como
um Centro de Excelência integrador das ações dos órgãos envolvidos na qualificação de
Recursos Humanos e no desenvolvimento de pesquisas nas áreas da capacitação física, esporte
e equitação, pautado nas competências do profissional militar da Era do Conhecimento.
2.5.1. Análise SWOT
Instrumento fundamental para a elaboração de um Planejamento Estratégico, a análise
SWOT consiste em recolher dados importantes que ajudem a caracterizar os ambientes
interno e externo de uma organização. Para o Project Management Institute (2009, p.237):
“Essa técnica examina o projeto do ponto de vista de suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças,
a fim de aumentar a abrangência dos riscos identificados, incluindo os riscos gerados internamente. A
técnica começa com a identificação das forças e fraquezas da organização, enfatizando a organização do
projeto ou o negócio mais amplo. Esses fatores geralmente são identificados por meio do brainstorming.
Em seguida, a análise SWOT identifica as oportunidades do projeto resultantes das forças de organização,
bem como as ameaças decorrentes das fraquezas. Essa análise também examina o grau em que as forças da
organização compensam as ameaças e as oportunidades que podem superar as fraquezas.”

O processo de análise do ambiente interno foi elaborado a partir do levantamento dos
pontos fortes e fracos. Dessa maneira, a experiência na organização de eventos esportivos, o
profissionalismo das equipes multidisciplinares do CT, a facilidade logística (por estar situado
em uma única área), a motivação do pessoal, a existência de equipamentos esportivos recéminaugurados, o ambiente agradável (um dos cartões postais da cidade) e a credibilidade da
instituição junto à sociedade foram destacados como aspectos positivos da organização,
Em compensação, o CCFEx apresentou os seguintes problemas: número reduzido de alojamentos e vestiários,
pouco espaço para expansão, laboratórios com espaço físico limitado, marketing deficiente, ausência de um
plano interno de trabalho, dificuldade de gestão do Complexo Desportivo da Vila Militar, dificuldade para
captação de recursos diretos, incapacidade de conversão da Lei de Incentivos Fiscais e obstáculos para o estabelecimento de referenciais comparativos (indicadores).

Na análise do ambiente externo, foram levantados ao CCFEx e suas unidades subordinadas
justamente os fatores externos que poderiam influenciar em sua atuação. Identificou-se
oportunidades, buscando potencializá-las, e ameaças, tentando minimizá-las, priorizando
aquelas em que a organização teria mais chance de aproveitar e que a afetariam de forma
mais direta. Portanto, avaliou-se uma série de oportunidades para o CCFEx: integração com
centros acadêmicos de referência na área científica, com entidades nacionais e internacionais
de administração esportiva, destaque de recursos pelo Ministério do Esporte, ciclo olímpico,
convênios entre o centro e as confederações esportivas, excelente relacionamento entre COB,
IOB e Exército Brasileiro, além do momento político favorável.
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Por outro lado, assinalou-se as seguintes ameaças: perda de figuras-chave na administração
devido à movimentação dos militares, conciliação das atividades esportivas civis com as
militares, existência de outras organizações não esportivas no complexo da Fortaleza de São
João, preconceito da sociedade, falta de interesse midiático em relação ao CCFEx e calendário
esportivo nacional inadequado.
2.5.2 Plano de Ação
Após a análise dos ambientes interno e externo, foi estabelecido que o objetivo estratégico
seria preparar o CCFEx para ser o Centro de Treinamento de Alta Performance do Time Brasil
nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
As estratégias foram definidas como alternativas, escolhas e decisões que caracterizam um
conjunto integrado de ações, cuja finalidade é garantir o cumprimento dos objetivos da
organização. Após sua elaboração, a etapa seguinte foi o desdobramento do plano de ação,
com a definição de oito metas:
• Levantamento das demandas dos stakeholders;
• Participação na organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016;
• Revitalização do complexo da Fortaleza de São João;
• Capacitação em gestão esportiva dos chefes de divisão do CCFEx;
• Aplicação da totalidade dos recursos financeiros até o final do exercício, com apenas 5%
em restos a pagar;
• Ampliação do uso da ferramenta de gestão;
• Preparação de processos licitatórios com firmas credenciadas;
• Busca por integração com a estrutura esportiva nacional e internacional.
Para cada uma delas, estabeleceu-se ações a serem realizadas e tarefas a serem executadas.
Meta 1 – organização de simpósios e seminários, incluindo-os no planejamento anual
do CCFEx; criação de banco de dados com as demandas dos stakeholders, por meio de
questionários, fichas de informação, pesquisas e sugestões.
Meta 2 – cooperação com o desenvolvimento do esporte nacional, participando, por exemplo,
dos cursos oferecidos pelo Instituto Olímpico Brasileiro.
Meta 3 – conclusão do parque aquático, com o devido acompanhamento (cronograma físico
financeiro); reestruturação do sistema de esgoto do CCFEx, com a implantação do Plano de
Urbanização.
Meta 4 – incentivo à realização de cursos, a partir de convênios com instituições de ensino
civis.
Meta 5 – melhor planejamento, com reuniões orçamentárias sistemáticas.
Meta 6 – mapeamento de processos (metodologia de análise e melhoria de processos).
Meta 7 – seleção de empresas inscritas no Sistema de Cadastro Financeiro, melhorando o
processo licitatório.
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Meta 8 – inclusão de representantes nas confederações nacionais, incentivando a candidatura
de militares para esses cargos e convocando atletas de alto rendimento para as equipes do
Exército, de acordo com edital;
Meta 9 – finalização de obras de infraestrutura do complexo.
Foram utilizados os seguintes indicadores neste planejamento:
• Índice de satisfação dos stakeholders (avaliação semestral, durante dois anos);
• Número de militares especializados em Gestão Esportiva (período de dois anos);
• Número de militares cursando o CAGE, do COB;
• Quantidade de instalações esportivas adequadas e reformadas (período de dois anos, até
os Jogos Olímpicos);
• Percentual de despesas voltadas à adequação do CTAP Time Brasil (até os Jogos
Olímpicos).
2.6. Procedimentos metodológicos
Foi realizado um estudo transversal, por meio de trabalho de campo, com o envio de um
questionário online para presidentes de confederações nacionais, atletas olímpicos e gestores
com experiência na montagem e na operação de CTs (total de 30 pessoas).
A ferramenta adotada foi a plataforma SurveyMonkey, na qual os participantes puderam
opinar sobre as instalações de um centro de treinamento ao longo de dez perguntas fechadas.
O tempo médio estimado para o preenchimento das respostas foi de dez minutos, sendo
que os colaboradores dispuseram de um período de dois meses (entre março e maio) para
enviar suas respostas. Todas elas, por sua vez, foram tabuladas em Excel ao final do processo.
As perguntas do questionário permitiram que os colaboradores selecionassem uma ou mais
opções em uma lista de respostas definidas.
Em relação ao tamanho de amostra, a margem de erro estipulada foi de 1%, e o nível de
confiança chegou aos 99%. Por fim, 75% dos colaboradores são do Rio de Janeiro, 15% de
São Paulo e os 15% restantes do Espírito Santo.
2.6.1. Resultados
Inicialmente, houve uma análise das respostas quanto ao tema “serviços prestados em um
CT”, e constatou-se que 27,7% dos entrevistados entenderam que o serviço de shuttle é
o mais importante para o CT, enquanto 18,18% indicaram que é o serviço de lavanderia.
Em terceiro lugar, 9,09% assinalaram lounge dos atletas. Já locais de treino, hospedagem,
alimentação, serviços médicos e fisioterapia totalizaram, juntos, 36,06%. Portanto, concluise parcialmente que os serviços de shuttle e lavanderia são os mais importantes para serem
implementados no CTAP Time Brasil (Anexo A, figura 1 – Serviços de CTAP).
Em relação à “maior preocupação logística”, evidenciou-se que o mais importante para
75% dos entrevistados são as instalações esportivas e os equipamentos esportivos; já 8,33%
apontaram os aspectos de saúde; outros 8,33% assinalaram a qualidade das instalações; e
os 8,33% restantes falaram da qualidade dos refeitórios e da alimentação. Vale ressaltar que
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não houve menção aos transportes (Anexo A, figura 2 – Maior preocupação logística de um
CTAP).
Quanto ao “fator preponderante para a escolha de um CT”, 66,67% disseram que o mais
significativo é a instalação esportiva; 8,33% apontaram a segurança; 8,33% afirmaram que é
a proximidade do local de competição; 8,33% apontaram que é a logística de hospedagem,
a alimentação e as instalações esportivas; os outros 8,33% indicaram a conjunção de vários
fatores. O mais interessante é que não houve votação para logística de acomodações e lazer
(Anexo A, figura 3 – Fator preponderante para escolha de um CT).
A segurança também foi objeto de preocupação por parte dos entrevistados. O assédio da
imprensa foi apontado por 33,33%; o monitoramento do CT, por sua vez, foi destacado por
25%; a presença dos familiares e do público foi registrada por 16,67%; chance de atentados
(16,67%) e trânsito interno no CT (8,33%) foram os outros itens citados (Anexo A, figura
4 – Maior preocupação em relação à segurança).
Sobre os serviços médicos, os entrevistados responderam: 50% consideram as instalações como
o aspecto mais importante; 33,33% indicaram o serviço de fisioterapia; e 16,67% apontaram
os equipamentos e materiais médicos. Não houve menção ao gabinete odontológico e ao
serviço de ambulâncias (Anexo A, figura 5 – Aspecto mais importante em relação a serviços
médicos).
Em relação aos laboratórios, 41,67% afirmaram que a prioridade é a disponibilidade dos
equipamentos; 25% acreditam que é o tipo do laboratório; e 16,67%, a qualidade dos
equipamentos. Nesta questão, ainda foram citadas a qualidade dos pesquisadores (8,33%)
e todas as alternativas (8,33%). Entretanto, não houve respostas para a importância das
instalações físicas (Anexo A, figura 6 – mais importante em relação a laboratórios).
A qualidade dos alojamentos é o mais importante para 90,91% dos entrevistados que
responderam à questão das acomodações; 9,09% mencionaram o mobiliário (tamanho,
qualidade etc.). Não houve respostas para qualidade dos banheiros, acessibilidade e acessórios
(TV, frigobar ou climatização) dos apartamentos (Anexo A, figura 7 – Aspecto mais importante
em relação à acomodações).
Em termos de alimentação, a maior preocupação é a qualidade das refeições (45,45%), que
devem ser balanceadas; 18,18% indicaram a capacidade da cozinha; outros 18,18% ressaltaram
a proximidade entre o refeitório e as acomodações; 9,09% destacaram a proximidade entre os
refeitórios e as instalações esportivas. Não houve resposta para a qualidade dos equipamentos
de cozinha (Anexo A, figura 8 – Maior preocupação em relação à alimentação no CT).
Por fim, questionou-se a estrutura disponível no Crystal Palace, nos Jogos Olímpicos
Londres 2012. Para 41,66%, as acomodações poderiam ser melhores; 16,61% reclamaram
do transporte e da distância em relação aos locais de competição; 16,67% gostariam de ter
um refeitório melhor; saúde e segurança não foram citadas; e 24,99% dos entrevistados não
utilizaram o Crystal Palace (Anexo A, figura 9 – Oportunidade de melhorias para o Crystal
Palace).
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2.7. Sustentabilidade
Trata-se de um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as
necessidades atuais da sociedade, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A
sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem
agredir o meio ambiente e aproveitando os recursos de modo inteligente. Além disso, pode ser
aplicada a outros setores da sociedade, como educação e cultura. Nesse sentido, Pina (2010)
nos afirma que:
“Tais equipamentos e grandes eventos, que são propostos hoje segundo uma dinâmica influenciada
por organizações nacionais e globais, as quais movimentam recursos crescentes e consideráveis, sob
permanente atenção de mídia, não podem mais ser pensados, definidos, propostos, planejados, projetados,
programados e realizados sem qualquer planejamento. Pois podem provocar efeitos contrários ao que se
pretendia inicialmente, produzindo mais impactos negativos sobe as respectivas comunidades do que
trazendo benefícios tangíveis conforme geralmente é prometido pelos seus empreendedores.”

Polzin (2011) observa que, durante a fase do planejamento de instalação esportiva, não há
plano de utilização futura ou gestão operacional a ser implantada. Por este motivo, Telles
(2010) nos assevera que os resultados desse planejamento deficiente acusam despesas mais
elevadas para instalação, reduzindo a parcela dos fundos destinados a conduzir as atividades e
programas os quais a estrutura originalmente foi construída. Telles (2008) afirma ainda que:
“A instalação esportiva é sustentável quando estão previstos e assegurados os recursos necessários à sua
manutenção e contínua operação, ao mesmo tempo em que contribua para o incremento das futuras
oportunidades do esporte para todos e a integridade do ambiente natural onde se insere.”

Dessa forma, as ações relacionadas à sustentabilidade que podem ser implementadas na
construção, adequação e ou adaptação das instalações do CCFEx, para apoio e estruturação
do CTAP Time Brasil são: garantir o replantio e a preservação da Mata Atlântica, presente na
área do Complexo da Fortaleza de São João; uso de fontes de energia limpas (eólica, térmica,
fotovoltaica e biocombustível); reciclagem de resíduos sólidos para diminuir a quantidade de
lixo; utilização de materiais com baixo consumo de energia; consumo controlado de água;
despoluição das praias do Complexo da Fortaleza de São João; reutilização de água proveniente
das chuvas; recolhimento de resíduos líquidos; preservação do patrimônio cultural do Sítio
Histórico de Fortaleza de São João; estruturação do Programa de Qualidade de Vida em quatro
pilares (saúde física e emocional, integração social familiar, ambiente de trabalho e cultura
e lazer); assinatura de termos de cooperação com as confederações nacionais com cláusulas
específicas para práticas sustentáveis; canais de diálogo com a comunidade do bairro da Urca,
que interage com o CCFEx sobre os assuntos de sustentabilidade; realização e divulgação de
relatório de responsabilidade ambiental; utilização de todos os meios de comunicação para
tornar público o esforço e as iniciativas sustentáveis; instalações de hidrômetros para controle
detalhado do consumo de água; aluguel de equipamentos esportivos para confederações,
escolas e clubes; e convênios com o COB, o Ministério do Esporte e as confederações nacionais,
visando à manutenção e ao custeio de novas despesas que vierem a surgir com a reestruturação
das instalações. Embora sem responsabilidade legal no processo, outras organizações com
interesse no resultado final do planejamento podem ser convidadas a participar, casos de
clubes, escolas e universidades. Um elemento básico na coordenação é a comunicação entre
as agências e o relacionamento pessoal com os diretores de todas as agências envolvidas e
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interessadas. Se tais ações forem seguidas à risca, talvez seja possível evitar certos problemas
(ex.: atraso na construção do parque aquático do CCFEx).

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
As potências olímpicas são comprometidas com o desenvolvimento do esporte de alto
rendimento e procuram colaborar com a evolução técnica de seus atletas ao disponibilizarem
estruturas que deem suporte a seus treinamentos. Para que isso ocorra, elas estão atentas à
qualidade de seus treinadores, ao trabalho planejado e planificado, às condições ideais de
treinamento, aos equipamentos de ponta e, principalmente, às facilidades que um centro de
treinamento pode proporcionar. No caso do Brasil, que busca o Top 10 no quadro geral de
medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e ainda se consolidar como uma das grandes forças
esportivas mundiais, torna-se essencial a elaboração de um planejamento estratégico para a
implantação do CTAP Time Brasil. Este é o caminho mais simples para que o país siga se
desenvolvendo, tanto nos objetivos propostos pelo COB quanto nas metas ambicionadas por
aqueles que estão comprometidos com o progresso esportivo da nação.
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ANEXO A
Figuras
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Figura 1 – Serviços de um CTAP

Figura 2 – Maior preocupação de um CTAP
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Figura 3 – Fator preponderante para escolha de um CT
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Figura 4 – Maior preocupação em relação à segurança
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Figura 5 – Aspecto mais importante em relação a serviços
médicos
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Figura 7 – Aspecto mais importante em relação à
acomodações
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Figura 8 – Maior preocupação em relação à alimentação
no CT
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Figura 9 – Oportunidade de melhorias para o Crystal
Palace
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RESUMO

A detecção de talentos esportivos oriundos do Programa Forças no Esporte (PROFESP) é
uma realidade nos núcleos em que se desenvolve a inclusão social de crianças e adolescentes
em condições de vulnerabilidade social por meio da prática de atividades esportivas. O presente trabalho busca apontar caminhos e sugestões no sentido de favorecer a detecção de
talentos no PROFESP, a partir da proposta de ampliação de 25% do número de jovens assistidos, até o fim de 2016. O estudo foi desenvolvido por meio da aplicação de um questionário
respondido pelos coordenadores de núcleos, no qual se constatou a necessidade de mais investimentos em infraestrutura (instalações esportivas dos núcleos já ativados) e a priorização
de que se ativem novos núcleos nas regiões Nordeste e Sudeste do país, preferencialmente
sob a coordenação da Forca Aérea Brasileira (FAB). Assim, o desenvolvimento do atletismo
e a criação de parcerias com a confederação esportiva desta modalidade poderiam ajudar no
surgimento de novos talentos nos núcleos ativos e nos que ainda serão ativados.
Palavras-chave: PROFESP, Forças Armadas, talento esportivo e meta de ampliação.

ABSTRACT
The detection of sporting talents coming from the Forces in Sport Program (PROFESP) is a reality in centers where it develops the social inclusion of children and adolescents in vulnerable social
conditions through the practice of sports activities. This academic work seeks to point out ways
and suggestions to facilitate the detection sports talents in PROFESP, from the proposed goal of
increasing 25% the number of young people assisted, until the end of the year 2016. The study
was developed by applying a questionnaire answered by the centers coordinators. Through it, we
see the need for greater investment in infrastructure of the sports facilities of the existing centers
and the need to prioritize the activation of new centers in the Northeast and Southeast, preferably
coordinated by the Brazilian Air Force (FAB). The development of the sport of athletics and the
partnership with this Confederation could favor the highest detection of talents in the active centers
and in those to be activated.
Keywords: PROFESP, Armed Forces, sporting talents and amplification goal.
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1 | INTRODUÇÃO
A ausência no Brasil de uma matriz esportiva baseada em seu sistema nacional de educação,
independentemente da governança educacional pública ou privada, dificulta a detecção de
talentos em diferentes modalidades, comprometendo a evolução do país no cenário esportivo
internacional.
A iniciação esportiva voltada à formação de potenciais atletas acontece de forma prematura,
ainda quando estes são crianças e adolescentes, podendo ser atribuídas, em parte, ao número
expressivo de projetos polarizados em território nacional. Atualmente, jovens do Programa
Forças no Esporte (PROFESP) se destacam no atletismo, no boxe e no levantamento de
peso, com chances de integrarem o Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016 (ALHADAS;
AVEIRO; JUDICE, 2014, p.18 e 19).
A identificação e a renovação de potenciais talentos esportivos deveriam ser compreendidas
como um processo contínuo e de extrema importância para o Sistema Nacional do Desporto
(SND), cuja finalidade é promover e aprimorar as práticas esportivas de alto rendimento,
qualificando os seus praticantes.
Este trabalho acadêmico tem como objetivo geral propor indicadores para favorecer a detecção
de talentos esportivos no PROFESP, mediante análise de sua meta de ampliação. Para isso,
são necessários os seguintes objetivos específicos: descrição da funcionalidade do PROFESP,
apresentação da meta de ampliação do programa e descrição do desporto educacional, do
desporto de rendimento e do talento esportivo, além de propor parâmetros para a meta de
ampliação vigente ao programa.
1.1 PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE (PROFESP)
O PROFESP é uma versão do Programa Segundo Tempo (PST), do Governo Federal, que
pretende promover “o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator
de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente daqueles que se
encontram em áreas de vulnerabilidade social e regularmente matriculados na rede pública de
ensino.” (BRASIL, 2014, p.6)
A principal semelhança entre o PST e o PROFESP é que as atividades esportivas de ambas
ocorrem no “contraturno” escolar. No caso do PROFESP, elas são realizadas nas instalações
esportivas da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, espalhadas
pelo território nacional, inclusive em regiões fronteiriças e arquipélagos sob a jurisdição da
República Federativa do Brasil, como o núcleo do PROFESP localizado em Fernando de
Noronha.
Essa democratização do acesso ao esporte, destinada aos jovens de 7 a 17 anos e promovida
pelo PROFESP, referenda os acordos internacionais firmados pelo Brasil que reconhece
os preceitos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO)1: “a prática da educação física e do desporto é direito fundamental de todos” e “a
De acordo com preâmbulo da Carta Internacional, os preceitos foram firmados na Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida em Paris, na sua 20ª sessão,
em 21 de novembro de 1978. Disponível em: site da UNESCO http://www.unesco.pt/cgibin/educacao/docs/

1
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educação física e o desporto constituem um elemento essencial de educação permanente no
sistema global de educação.” (UNESCO, 1978, p.3)
No campo da política interna, a Constituição Brasileira vigente reconhece o esporte, no seu
artigo 217, como fenômeno sociocultural, sendo sua prática direito fundamental e individual
da cidadania. Decorrente desta obrigação constitucional ampliada nos quatro incisos deste
mesmo artigo, o poder público passa a reconhecer e valorizá-lo dentro de sua política de
Estado, estabelecendo exigências financeiras por meio de recursos públicos. A transcrição do
artigo 217 esclarece ainda mais a questão:
É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um,
observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos
específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional (BRASIL, 1988, Art. 217).

Esse direito constitucional possibilitou a homologação de leis e a criação de entidades
esportivas que garantem a prática esportiva, em caráter formal e não formal. Como exemplo,
citam-se as vigências da Lei Agnelo/Piva que garante o repasse de 2% de toda arrecadação
bruta das loterias federais brasileiras ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e ao Comitê
Paralímpico do Brasil (CPB) (BRASIL, 2001) e a Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, na qual
pessoas físicas e jurídicas que investirem em projetos esportivos, previamente aprovados pelo
Ministério do Esporte, poderão se beneficiar, até 2015, de incentivo fiscal no pagamento de
impostos sobre a renda de pessoas jurídicas e físicas (BRASIL, 2006). Essas leis proporcionam
a arrecadação de recursos públicos para dar prosseguimento às práticas esportivas como
ferramenta educacional, e para a valorização do esporte de alto rendimento brasileiro a nível
internacional.
Segundo Vasconcellos (2008, p.26), esse processo de inclusão social por meio do esporte
coloca o Brasil em posição de destaque no cenário mundial, tornando-se referência no
desenvolvimento de seus programas sociais e educacionais, tais como: Segundo Tempo,
Amigos no Esporte, Bolsa Escola, Esporte na Escola, Atletas na Escola e Comunidade
Solidária.
O PROFESP, por sua vez, surgiu em 2003 e tem sua estrutura organizacional de gerenciamento
desenvolvida por meio de “Termos de Cooperação Técnica”, entre o Ministério da Defesa, o
Ministério do Esporte e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Ao Ministério da Defesa compete a cessão das instalações esportivas e dos recursos humanos
para coordenação e funcionamento dos núcleos2.
edu_doc.php?idd=19.. Acesso em: 01 fev. de 2015.
2
Os núcleos do PROFESP são formados a partir da concentração mínima de 100 crianças e adolescentes vinculadas ao programa governamental. Disponível em: site do Ministério do Esporte <http://www.esporte.gov.br/
index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/noticias-2/33735-ministroinaugura-pstforcas-no-esporte-para-criancas-indigenas-no-amazonas>. Acesso em: 13 mar de 2015.
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À Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), vinculada ao
Ministério do Esporte, compete estabelecer as orientações e diretrizes para sua execução, bem
como realizar o acompanhamento e evolução do programa. O mesmo órgão ministerial é
também responsável pelo financiamento dos materiais esportivo e didático e pelo pagamento
dos recursos humanos envolvidos, principalmente aos profissionais e bolsistas de Educação
Física (BRASIL, 2013). Por fim, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
realiza o repasse de recursos financeiros para aquisição de reforço alimentar distribuído nos
núcleos do programa, que consiste em oferecer duas refeições por dia, três vezes por semana.
Ao todo, são atendidos pelo programa aproximadamente 15 mil crianças e adolescentes,
distribuídos por 122 núcleos. O PROFESP tem como meta chegar a 20 mil até o fim de
2016 (Portal Brasil, 2014), mas essa ampliação no quantitativo de crianças e adolescentes não
apresenta parâmetros definidos, enquanto as diretrizes estratégicas do Ministério da Defesa
para o ciclo esportivo até 2016 são: “criar melhores condições para ampliar a participação
de Organizações Militares (OM) no Programa Forças no Esporte” (Ministério da Ddefesa,
2013). Ou seja, não há fortalecimento à ampliação da detecção de talentos esportivos oriundos
do programa.
1.2 DESPORTE EDUCACIONAL, DESPORTE DE RENDIMENTO E TALENTO
ESPORTIVO
As ações desenvolvidas por meio do PST e do PROFESP estão fundamentadas, segundo a Lei
nº 9.615/98, na manifestação do desporto educacional, com seus princípios socioeducativos
baseados na inclusão, na participação, na cooperação, na coeducação e na responsabilidade
(BRASIL, 2014). A mesma legislação define como desporto educacional as atividades físicas
desenvolvidas:
“...nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade e a
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer.” (BRASIL, 1998)

Porém, Oliveira e Perim (2009, p.89) destacam que o desenvolvimento de atividades físicas,
com base na manifestação do desporto educacional, proporciona, além do ensinamento
socioeducativo, a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades motoras em crianças
e adolescentes. Por vezes, elas podem alcançar um excelente desempenho físico nas diversas
modalidades esportivas, sendo estas olímpicas ou não.
Da mesma forma, Bracht (2000, p.37) apresenta o conceito de desporto de rendimento
como: “o esporte elevado ao objetivo central de atingir o resultado máximo, não se limitando
ao possível ou ao ótimo”. Para o autor, o conceito de esporte de rendimento está presente nas
três manifestações esportivas, sendo estas: educacional, participativo ou de rendimento.
Recorrendo à criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, no final do século XIX, constatase que seu idealizador, o pedagogo francês Pierre de Coubertin, buscou resgatar os ideais dos
Jogos da Grécia Antiga, priorizando os aspectos pedagógicos do esporte grego, e não apenas
as marcas, as quebras de recordes ou a única e exclusiva valorização dos talentos esportivos
(RUBIO, 2001, p.130).
Coubertin via a Educação Física como fator determinante na educação moral dos diferentes
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povos, na qual os ideais humanistas da filosofia esportiva grega eram refletidos na competição
leal e sadia, que serviram de base ao olimpismo. Sendo assim, os Jogos Olímpicos da Era
Moderna se tornaram uma forma de propagação desta filosofia ao redor do mundo.
Logo abaixo, apresenta-se o conceito de olimpismo, presente na Carta Olímpica (Princípio
Fundamental nº 2):
“Uma filosofia de vida que exalta e combina em equilíbrio as qualidades do corpo, espírito e mente,
combinando o esporte com cultura e educação. O Olimpismo visa a criar um estilo de vida baseado no
prazer encontrado no esforço, no valor educacional do bom exemplo e no respeito aos princípios éticos
fundamentais universais.”

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) contempla, em seu mapa estratégico, o fomento do
esporte olímpico no âmbito escolar. Atualmente, está sob sua responsabilidade a organização
da etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que reúne, considerando as seletivas
regionais, cerca de dois milhões de alunos (ou atletas) de instituições de ensino públicas e
privadas, de quatro mil cidades (COB, 2014).

Figura 01 - Fluxograma dos Jogos Escolares da Juventude (MEC, 2014)

Observa-se que não há como dissociar as manifestações esportivas (educacional, participativa e
de rendimento) e o desenvolvimento de programas de inclusão social por meio da “ferramenta”
que é o esporte. Na escola ou fora dela, a prática esportiva, em programas de inclusão social,
pode revelar e fomentar o surgimento de talentos em diversas modalidades olímpicas e não
olímpicas.

2 | DESENVOLVIMENTO
Neste trabalho, realizou-se uma pesquisa com os coordenadores dos 122 núcleos do PROFESP,
a partir do método de levantamento de dados (ou survey). Foi enviado um questionário de dez
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perguntas, do tipo “fechada”, e os resultados, com um índice de retorno de 95,1% (ou 116
respostas), permitiram a identificação de fatores e ações que poderiam contribuir para uma
maior detecção de talentos esportivos, de acordo com a meta de ampliação do PROFESP.
A pesquisa survey consiste em uma coleta de dados do tipo quantitativa, cujo questionário
deve ser elaborado pelo pesquisador e sua aplicação deve estar ligada aos objetivos da pesquisa.
A aplicação é desejada quando o pesquisador pretende investigar “o que, por que, como
ou quanto” se dá determinada situação, não sendo possível, através do método, determinar
variáveis dependentes e independentes; ela ocorre no momento presente e aborda situações
reais do ambiente.
Para Gil (1999, p. 70), as pesquisas de levantamento de dados ou survey:
[...] se caracterizam pela interrogação direta das pessoas que se deseja conhecer. Basicamente, procede-se
a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em
seguida, mediante a análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados.

Os questionários foram distribuídos na primeira semana de março de 2015, por intermédio
da coordenação geral do PROFESP, com sede no Ministério da Defesa, em Brasília. Já o
prazo de resposta estipulado foi a primeira semana de abril do mesmo ano. A distribuição e
o recebimento dos questionários ocorreram via e-mail corporativo do encarregado geral aos
coordenadores dos núcleos do PROFESP.
As perguntas de número 1 a 4, consideradas informações complementares, buscavam a
tipificação do núcleo do PROFESP em relação ao Comando Militar pertencente (Marinha,
Exército e Aeronáutica), sua localização geográfica, o tempo de ativação do núcleo e a
quantidade de crianças e adolescentes assistidos. As demais perguntas, de 5 a 10, visam à
obtenção de informações relevantes para aproveitar a meta de expansão estabelecida pelo
programa (atender 20 mil jovens até o fim de 2016) e, a partir disso, favorecer a detecção de
talentos oriundos do PROFESP.
A partir da análise das respostas, nota-se, por exemplo, que a distribuição dos núcleos por
Comando Militar (Marinha, Exército e Aeronáutica) não segue a mesma proporcionalidade
dos efetivos das Forças Armadas Brasileiras. A pesquisa identificou que a coordenação de
60,34% dos núcleos do PROFESP pertence ao Exército Brasileiro, 19,83% à Marinha do
Brasil e 19,83% à Forca Aérea Brasileira. De acordo com o site Military Power Review, que
avalia os efetivos das principais Forças Armadas do mundo, os efetivos das Forças Armadas
Brasileiras seguem a seguinte distribuição: 59,38% para o Exército Brasileiro, 18,12% à
Marinha do Brasil e 22,50% à Força Aérea Brasileira.
Quanto às regiões geográficas do território nacional brasileiro (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste), a distribuição dos núcleos do PROFESP acompanha o seguinte ordenamento:
14,65% no Norte, 23,28% no Nordeste, 20,69% no Sudeste, 17,24% no Sul e 24,14%
no Centro-Oeste. Contudo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2012, p.57), as crianças, os adolescentes e os jovens, entre 6 e 17 anos, apresentam os
seguintes percentuais de distribuição no território brasileiro: 12,62% no Norte, 33,39% no
Nordeste, 34,58% no Sudeste, 12,11% no Sul e 7,30% no Centro-Oeste.
Portanto, ao ampliar a quantidade de núcleos, deve-se priorizar a criação de centros sob a
coordenação da Força Aérea Brasileira, visando equalizar as necessidades orçamentárias pelas
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diferentes Forças Armadas, assim como priorizar as regiões Nordeste e Sudeste, atendendo
melhor a distribuição demográfica brasileira de crianças, jovens e adolescentes.
Além disso, constatou-se que os núcleos trabalham em sua maioria com crianças e adolescentes
entre 10 e 14 anos, sendo que este percentual chega a 84,21%. Segundo Weineck (2003,
p.216) a delimitação da faixa etária dos jovens atletas favorece a aplicação de uma avaliação
física específica, individualizada e, por conseguinte, identificando características anatômicas
e fisiológicas que favorecem o desenvolvimento motor e a aplicação de uma metodologia de
treinamento.
Os coordenadores dos núcleos consideraram a necessidade de mais investimentos na
infraestrutura das instalações esportivas existentes (61,76%), seguido da necessidade de mais
qualificação dos recursos humanos (26,47%). Por último, a necessidade de mais aquisição
de materiais para desenvolvimento das práticas esportivas (11,77%). Apesar de retratarem
as prioridades de melhorias dos núcleos já ativados, esses dados passam a balizar indicadores
para a seleção de novos núcleos dentro da meta de expansão, assim como apontam as
responsabilidades de cada ministério.
A tabela a seguir retrata, na opinião dos coordenadores dos núcleos, os esportes olímpicos
que poderiam ser desenvolvidos no PROFESP, visando ao surgimento de novos talentos
esportivos.
Modalidades olímpicas

Percentual de aprovação (%)

Atletismo

26,88%

Futebol

23,66%

Vôlei

15,06%

Natação

7,53%

Judô

6,45%4,30%

Handebol

4,30%

Luta olímpica

4,30%

Basquete

3,23%

Vôlei de Praia

3,23%

Tênis

2,15%

Ginástica

1,07%

Esgrima

1,07%

Pentatlo moderno

1,07%
Fonte: PROFESP, 2015

Tabela 01 - Modalidades olímpicas com facilidades para revelação de talentos esportivos no PROFESP.

O fomento do atletismo nos futuros núcleos do PROFESP, identificada como modalidade
olímpica de maior aproveitamento para detecção de talentos esportivos, pode convergir
com programas desenvolvidos pela federação internacional, a IAAF, e pela Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt), podendo resultar em novas parcerias. A IAAF, por exemplo,
por intermédio da CBAt, desenvolve o Programa Atletismo Escolar, voltado a garotos entre
13 e 15 anos (CBAt, 2015).
“Em 2005 a IAAF instituiu a “Política de Atletismo Global para Jovens”, visando difundir o Atletismo
e tornando-o o esporte individual mais praticado na escola, além de promover, em articulação com as
Confederações e/ou Federações Nacionais e outros órgãos, eventos de “Mini Atletismo” como forma
de preparação para o futuro do Atletismo de modo mais eficiente. [...] O Programa “Mini Atletismo”
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representado por uma nova concepção no sentido de tornar o Atletismo uma das modalidades esportivas
mais praticadas nas escolas brasileiras, posto que pode ser integrado ao conteúdo das aulas de Educação
Física, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento da cultura atlética.”

Na literatura esportiva, encontra-se protocolos de testes físicos que podem auxiliar na
identificação de crianças e adolescentes com predisposição para desenvolver habilidades na
modalidade. Dentre eles, é possível citar o teste de salto vertical, saindo da posição parado,
com índices superiores a 40cm, e a corrida de 30 metros, com tempo inferior a 3,9 segundos,
ambos aplicados para garotos de 11 anos (GOMES, 2009, p.142).
Por outro lado, os mesmos coordenadores indicaram as modalidades olímpicas mais
complicadas para a detecção de talentos esportivos no PROFESP.
Modalidades olímpicas

Percentual de aprovação (%)

Hipismo

33,32%

Golfe

23,73%

Hóquei na grama

18,26%

Levantamento de peso

6,45%

Tiro com arco

5,36%

Canoagem

5,36%

Polo aquático

4,30%

Ciclismo

3,22%
Fonte: PROFESP, 2015

Tabela 02 - Modalidades olímpicas com deficiências para revelação de talentos esportivos no PROFESP

3 | CONCLUSÃO
O presente trabalho considera que a detecção de talentos esportivos oriundos do PROFESP
ocorre de forma ocasional, sem a existência de um processo formal conduzido pelos diferentes
ministérios responsáveis por este programa governamental.
Com base na análise dos dados obtidos no questionário aplicado aos coordenadores dos
núcleos, demonstra-se que a aplicação de maiores investimentos na infraestrutura das
instalações esportivas dos núcleos ativos poderia ajudar no surgimento de mais talentos
esportivos.
Outro aspecto que pode favorecer a detecção de talentos, respeitando sempre a meta de
ampliação de 25% do número de jovens assistidos pelo PROFESP até o fim de 2016, é
a interpretação de alguns dados mencionados na pesquisa, como a necessidade de criação
de novos núcleos nas regiões Nordeste e Sudeste do país, a atenção especial que precisa ser
destinada às organizações militares da Forca Aérea Brasileira e a presença maciça de garotos
entre 10 e 14 anos no programa.
Identifica-se também que o desenvolvimento do atletismo nos núcleos ativos e a serem ativados
até 2016 e a formalização de parcerias com entidades desta modalidade esportiva, caso da
CBAt poderia potencializar a descoberta de novos talentos. O atletismo é um esporte que
pode ser facilmente introudzido em programas de inclusão social e que, no alto rendimento,
distribui um número considerável de medalhas.

32

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Analisando a Tabela 2, que exibe os índices de desaprovação nos núcleos do PROFESP, a
conclusão é que, mesmo não representando o escopo principal da pesquisa, ela pode despertar
o interesse de instituições esportivas que, em seu planejamento estratégico, busquem o
fomento e o aumento do número de praticantes em certas modalidades.
Por fim, não obstante o papel primordial das Forças Armadas em relação à segurança nacional,
é notório o esforço demonstrado pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela
Força Aérea Brasileira para o desenvolvimento esportivo do país. Com mais investimento em
estruturas como a do PROFESP, será possível detectar cada vez mais novos talentos esportivos.
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO NOS NÚCLEOS DO PROGRAMA FORÇAS
NO ESPORTE (PROFESP)
Caro encarregado de núcleo do PROFESP,
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre a detecção de talentos esportivos
no Programa Forças no Esporte. Pedimos que responda o questionário a seguir. Seus dados
pessoais serão mantidos em sigilo.
Identificação - Nome da Organização Militar onde o PROFESP está
vinculado:

_____________________________________________________________________________
Responda as questões numeradas de 1 a 10 com sua experiência profissional
adquirida na função de encarregado do núcleo do PROFESP:

1.
(
2.
(
3.
(

Qual a Força Armada que o seu núcleo do PROFESP está vinculado?
) MB

(

) EB

(

) FAB

Qual a região do Brasil que o seu núcleo do PROFESP se faz presente?
) Sul

(

) Sudeste

(

) Centro-Oeste

(

) Nordeste

(

) Norte

Por quanto tempo seu núcleo do PROFESP está ativo?
) 1 a 2 anos (

) 3 a 5 anos

(

) mais de 5 anos

4. Qual a faixa etária média predominante das crianças/adolescentes que participam do seu
núcleo do PROFESP?
(

) 7 a 9 anos

(

) 10 a 11 anos

(

) 12 a 14 anos

(

) mais de 15 anos

5. Você já identificou alguma criança ou adolescente pertencente ou que pertenceu ao seu
núcleo do PROFESP, que poderia se tornar um futuro talento esportivo?
(

) Sim

Quantos:______________

( ) Não

6. Para ampliar a identificação de futuros talentos esportivos, seu núcleo deve melhorar em
(marcar apenas uma das opções, sendo esta considerada prioritária):
( ) Infraestrutura ( ) Qualificação de Recursos Humanos ( ) Aquisição de material ( )
Outros: _________________________________________________
7. Para ampliar a identificação de futuros talentos esportivos o seu núcleo dispõe de boas
condições em (marcar apenas uma das opções):
(

) Infraestrutura

(

) Outros: _________________________________________________

8.

34

(

) Qualificação de Recursos Humanos

(

) Aquisição de material

Para ampliar a identificação de futuros talentos no esporte, você é favorável a:

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

(

) Criação de novos núcleos específicos com essa finalidade

( ) Modernização e reestruturação do seu núcleo do PROFESP para atender, também, a
essa finalidade.
9. Circule (3) três esportes olímpicos que os núcleos do PROFESP apresentam facilidades
de revelar futuros talentos esportivos:

Atletismo

Ginástica

Nado sincronizado

Tênis

Badminton

Golfe

Natação

Tênis de mesa

Basquetebol

Levantamento peso

Pentatlo moderno

Tiro

Boxe

Handebol

Polo aquático

Tiro com arco

Canoagem

Hipismo

Remo

Triatlo

Ciclismo

Hóquei sobre grama

Rugby 7s

Vela

Esgrima

Judô

Saltos ornamentais

Voleibol

Futebol

Lutas

Taekwondo

Vôlei de praia

10. Circule (3) três esportes olímpicos que os núcleos do PROFESP apresentam dificuldades
de revelar futuros talentos esportivos:
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RESUMO

Nos últimos anos, a implementação de políticas públicas voltadas ao esporte tem sido concretizada, principalmente, pela transferência de recursos às confederações nacionais por meio
de convênios. Anualmente, o Ministério do Esporte lança editais para a seleção de projetos,
procurando “viabilizar o apoio ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento”. Apesar
da existência de critérios bem definidos, o Ministério tem observado que certas entidades
proponentes não obtiveram êxito em suas iniciativas. Uma das hipóteses levantadas é a dificuldade de submeter as propostas para análise durante o processo de seleção. Dessa forma,
este trabalho tem como objetivo investigar os problemas enfrentados pelas confederações, de
acordo com a percepção das próprias entidades. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada
uma pesquisa de caráter exploratório, com a participação de 19 Entidades Nacionais de Administração do Desporto, que gerenciam modalidades esportivas olímpicas e apresentaram,
no mínimo, uma proposta na Chamada Pública instituída pelo Edital nº 6/2013 da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento. O instrumento para coleta de dados foi um
questionário estruturado de perguntas fechadas, encaminhado pela internet. Por fim, foram
apresentadas sugestões de ações e/ou estratégias para minimizar as dificuldades identificadas.
Palavras-chave: Políticas públicas, confederações nacionais, esportes.

ABSTRACT

In recent years, the implementation of public policy for the sport has been achieved mainly by the
transfer of resources to the national federations through agreements. The Ministry of Sport has annually openned Call for Projects with aim to select projects, in order to “support the development
of high performance sport”. Despite the existence of well-defined criteria, the Ministry noted that
some proponents entities were unsuccessful in selecting their proposals. One hypothesis is that the
proponents have difficulties to submit projects proposals during the selection process. Thus, this study
aimed to investigate what were the difficulties and problems faced by the national federations, according to the perception of own entities. To achieve the proposed objectives, it was performed an
exploratory study, with the participation of 19 national olympic federations and presented at least
one proposal submitted for analysis in the Call for Projects n° 06/2013 of the National Secretary
of High Performance Sport. The instrument for data collect consisted of a structured questionnaire
of closed questions, submitted via internet. At the end, suggestions were described for actions and/
or strategies in order to minimize the difficulties identified.
Keywords: Public policy, national federations, sports.
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1 | INTRODUÇÃO
A evolução constatada recentemente, no esporte de alto rendimento, é resultado do aumento
de investimento em áreas de ciência e tecnologia aplicada ao esporte. Já o nível competitivo
pode ser explicado pelo aumento de visibilidade conferida dos grandes eventos esportivos,
que despertam a atenção de novos praticantes e, principalmente, investidores. Por isso, o
financiamento esportivo interfere diretamente no desempenho dos atletas, pois a qualidade
da preparação física e da técnica depende da estrutura disponibilizada.
A intervenção no esporte sob o âmbito federal, com vistas a estabelecer as bases de sua
organização em todo o Brasil, bem como as ações políticas de apoio, tem início na década
de 1940 (TUBINO, 2002), representada pela isenção de taxas, tributos e impostos para
apoiadores esportivos e entidades.
No Brasil, além do patrocínio privado, os meios de financiamento provêm de orçamentos
públicos, previstos em leis específicas, como a Lei de Incentivo ao Esporte, que destina receita
obtida com loterias, isenção de impostos e formalização de convênios.
A Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006) foi criada com o objetivo de permitir que
pessoas físicas e jurídicas investissem parte do valor que pagariam ao Governo Federal, a
título de Imposto de Renda, em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte.
Em 2014, o total aprovado para captação foi de R$ 439.873.577,00, sendo que o valor
efetivamente captado foi de R$ 162.089.876,49.
Já os recursos destacados do valor arrecadado nos concursos de prognósticos da Loteria
Federal, previstos no art. 56 da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), têm como beneficiários principais
o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico
Brasileiro (CPB) e a Confederação Brasileira de Clubes. De acordo com a Caixa Econômica
Federal, foram destinados R$ 932 milhões ao esporte nacional em 2014.
Quanto à isenção de impostos, a iniciativa permite que órgãos públicos, atletas e entidades de
administração nacional do esporte realizem a compra de materiais esportivos importados com
menor custo, uma vez que a Lei 10.451/2002 isenta esportistas e entidades do pagamento de
taxas de importação e sobre produtos industrializados incidentes sobre essas operações.
Apesar de todas as modalidades de financiamento público, a implementação de políticas
públicas voltadas para o esporte tem sido concretizada recentemente, sobretudo, pela
transferência de recursos às Entidades do Sistema Nacional do Desporto (ENADES), por
meio de convênios (acordos com a previsão de transferência de recursos financeiros dos
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social). Tal espécie de financiamento, de acordo com o
art. 1º, § 1º, inciso I, do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, consiste em:
A legislação aplicável a essa modalidade de transferência estabelece uma série de princípios,
como a publicação de instrumento convocatório no qual são esclarecidos os critérios a serem
preenchidos pelas entidades beneficiárias, sempre visando permitir o acesso aos recursos de
forma igualitária a todos os proponentes.
Por conta disso, o Ministério do Esporte tem lançado anualmente um edital como forma de
atendimento à legislação, a exemplo da Chamada Pública instituída pelo Edital nº 06/2013,
procurando “viabilizar o apoio ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento”.
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Vale ressaltar que o instrumento convocatório não apresenta restrições quanto às entidades
proponentes, além das estabelecidas na legislação (por exemplo: “é vedada a celebração de
convênios: ...VIII – com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter
desenvolvido, nos últimos três anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio;”)
(ORZIL, 2012, p. 47). Além disso, qualquer entidade sem fins lucrativos (requisito previsto
na norma, para recebimento de recursos de transferências voluntárias), que possua em seu
estatuto a prática ou administração do esporte de alto rendimento (condição de participação
na chamada pública vigente), poderia apresentar projeto para a captação de recursos.
No entanto, deve-se destacar a importância do planejamento e a definição de ações que
podem depender dos recursos públicos e que se desenvolverão com recursos próprios. A
falta de experiência na administração de recursos públicos pode inviabilizar o projeto ou
interferir na saúde financeira da entidade, transformando a oportunidade em fraqueza. Isso
acontece, por exemplo, quando há um atraso na transferência de recursos, alocados em ações
prioritárias da entidade ou do projeto.
Apesar da existência de critérios bem definidos, o Ministério do Esporte notou que algumas
entidades proponentes não obtiveram êxito na seleção de suas propostas. Dentre 111 propostas
apresentadas, 58 não foram selecionadas, fazendo com que projetos de oito confederações
olímpicas não fossem sequer classificados no Edital nº 06/2013 – ME. Uma hipótese
levantada é que os proponentes têm dificuldades no processo de seleção das propostas, desde
o entendimento do edital até a inserção da proposta no Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse (SICONV).
Logo, o objetivo deste trabalho é investigar as dificuldades e os problemas existentes na
apresentação das propostas, de acordo com a percepção das próprias entidades.
Por fim, serão apresentadas sugestões de ações e estratégias que minimizem as dificuldades
identificadas pelas Entidades Nacionais de Administração do Desporto na seleção de suas
propostas.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório, com a participação do responsável pela
inserção das propostas no SICONV de cada uma das 19 Entidades Nacionais de Administração
do Desporto que gerenciam as modalidades olímpicas e que apresentaram, no mínimo, uma
proposta na Chamada Pública instituída pelo Edital nº 6/2013 da SNEAR.
O instrumento utilizado na coleta de dados foi um questionário estruturado de 12 perguntas
fechadas, encaminhado por internet aos endereços eletrônicos cadastrados na SNEAR e na
base de dados do COB. Além disso, foi encaminhado um questionário piloto para uma das
confederações, tentando identificar o tempo de resposta e entendimento sobre as questões.
A coleta dos dados durou 44 dias, entre os meses de abril e junho de 2015. Ao todo, foram
respondidos 16 questionários. Como 19 confederações receberam convite para participar da
pesquisa e confirmaram recebimento do questionário, isso significa que a taxa de retorno foi
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de 84,21%.
O estudo utilizou o método quantitativo, e os dados coletados no questionário foram tratados
por meio de estatística descritiva, mediante o uso do Microsoft Excel 2007.
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As perguntas respondidas (P1 a P12) foram agrupadas de acordo com as características
observadas (Tabelas 1 a 4).
Característica

P2

Grau de dificuldade encontrado pelas
confederações para reunir todos os
documentos solicitados pelo Edital nº
06/2013.

Nível

%

n

Nenhuma dificuldade

31,25

5

Pouca dificuldade

18,75

3

Média dificuldade

18,75

3

Dificuldade intermediária

25,00

4

Grande dificuldade

6,25

1

100,00

16

Nenhuma dificuldade

93,75

15

Pouca dificuldade

6,25

1

Média dificuldade

0,00

0

Dificuldade intermediária

0,00

0

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Nenhuma dificuldade

43,75

7

Pouca dificuldade

6,25

1

Média dificuldade

31,25

5

Dificuldade intermediária

12,50

2

Grande dificuldade

6,25

1

100,00

16

Nenhuma dificuldade

62,50

10

Pouca dificuldade

37,50

6

Média dificuldade

0,00

0

Dificuldade intermediária

0,00

0

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Nenhuma dificuldade

93,75

15

Pouca dificuldade

6,25

1

Média dificuldade

0,00

0

Dificuldade intermediária

0,00

0

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Total

P3

Dificuldade na obtenção da cópia
autenticada da ata da assembleia que
elegeu o corpo dirigente da entidade.

Total

P3

Dificuldade na obtenção das declarações.

Total

P3

Dificuldade na comprovação da não
inscrição no Cadastro de Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas –
CEPIM.

Total

P3

Dificuldade na obtenção das Certidões:
SRF/PGFN, FGTS e INSS.

Total
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P3

Certidões: Receita Estadual e Receita
Municipal.

Nenhuma dificuldade

87,50

14

Pouca dificuldade

12,50

2

Média dificuldade

0,00

0

Dificuldade intermediária

0,00

0

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Total

Tabela 1 - Dificuldade na reunião de documentos

Quanto às dificuldades encontradas pelas confederações na reunião dos documentos solicitados
pelo Edital nº 06/2013 (Tabela 1), identificou-se (P2) que a maior parte (31,25%) não teve
nenhuma dificuldade para reunir os documentos. Porém, ao juntar o grupo que indicou
uma dificuldade intermediária (25%) e o que teve grande dificuldade (6,75%), obteve-se
porcentagem idêntica (31,25%).
Ao executar a análise na dificuldade apresentada na obtenção de cada um dos documentos
individualizados (P3), nota-se que para a cópia da ata da assembleia ou mesmo para as
certidões SRF/PGFN, FGTS e INSS (retiradas da internet), 93,75% não tiveram nenhuma
dificuldade e apenas 6,25% apresentaram pouca dificuldade. Para as Certidões: Receita
Estadual e Receita Municipal ou da não inscrição no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins
Lucrativos Impedidas (CEPIM), o grupo que indicou pouca dificuldade aumenta: 12,50% e
37,50% respectivamente. No entanto, nenhuma entidade registrou média dificuldade.
Por outro lado, a dificuldade na obtenção das declarações (declarações estas que existem modelos
na legislação vigente) é o documento com maior variação apontada pelas confederações:
nenhuma dificuldade - 43,75%; pouca dificuldade - 6,25%; média dificuldade - 31,25%;
dificuldade intermediária - 12,50%; grande dificuldade - 6,25%. Dessa forma, sugere-se que
o próximo edital já traga como anexo os modelos das declarações solicitadas.

Característica

P4

Grau de dificuldade encontrado na
elaboração do projeto apresentado.

Nível

%

N

Nenhuma dificuldade

12,50

2

Pouca dificuldade

25,00

4

Média dificuldade

37,50

6

Dificuldade intermediária

25,00

4

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Nenhuma dificuldade

56,25

9

Pouca dificuldade

18,75

3

Média dificuldade

18,75

3

Dificuldade intermediária

6,25

1

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Total

P5

Dificuldade no detalhamento da
relevância para o esporte de rendimento
dentro do projeto.

Total
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P5

Dificuldade na relação com a preparação
de atletas para os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016 dentro do projeto.

Nenhuma dificuldade

50

8

Pouca dificuldade

25

4

Média dificuldade

18,75

3

Dificuldade intermediária

6,25

1

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Nenhuma dificuldade

50

8

Pouca dificuldade

12,5

2

Média dificuldade

31,25

5

Dificuldade intermediária

6,25

1

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Nenhuma dificuldade

18,75

3

Pouca dificuldade

31,25

5

Média dificuldade

25

4

Dificuldade intermediária

25

4

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Nenhuma dificuldade

43,75

7

Pouca dificuldade

31,25

5

6,25

1

18,75

3

0,00

0

100,00

16

Nenhuma dificuldade

62,5

10

Pouca dificuldade

25

4

Média dificuldade

6,25

1

Dificuldade intermediária

6,25

1

Grande dificuldade

0,00

0

100,00

16

Total

P5

Dificuldade no detalhamento da
abrangência das atividades propostas
(municipal, regional, estadual, nacional,
internacional) dentro do projeto.

Total

P5

Dificuldade na apresentação de métodos
de monitoramento e controle das
atividades propostas dentro do projeto.

Total

P5

Dificuldade na apresentação da relevância
do legado do objeto proposto dentro do
Média dificuldade
projeto.
Dificuldade intermediária
Grande dificuldade

Total

P5

Dificuldade na apresentação da
capacidade técnica e operacional da
entidade para execução do objeto
proposto dentro do projeto.

Total

Tabela 2 - Dificuldade na elaboração do projeto

Quanto às dificuldades encontradas pelas confederações na elaboração do projeto (Tabela 2),
constatou-se (P4) que 37,50% encontraram dificuldade média. Somado ao grupo que indicou
dificuldade intermediária (25%), obtém-se que 62,50% das entidades tiveram dificuldade
média/intermediária na elaboração do projeto, ante 37,50% sem (12,50%) ou com pouca
dificuldade (25%).
Ao analisar a dificuldade dos critérios de avaliação do projeto (P5), nota-se que, em relação à
relevância do esporte de rendimento dentro do projeto, 93,75% não apresentam dificuldade
considerável, dividindo-se entre nenhuma (56,25%), pouca (18,75%) e média (18,75%).
Apenas 6,25% indicaram dificuldade intermediária. O mesmo ocorre com os três itens
seguintes: preparação de atletas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, dificuldade
no detalhamento da abrangência das atividades propostas (municipal, regional, estadual,
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nacional, internacional) e dificuldade na apresentação da capacidade técnica e operacional da
entidade para execução do objeto proposto.
Analisando a dificuldade de apresentação de métodos de monitoramento e controle das
atividades propostas dentro do projeto, percebe-se que 25% apresentam dificuldade
intermediária e os demais se dividem entre nenhuma (18,75%), pouca (31,25%) e média
(6,25%) dificuldade.
Sobre a dificuldade na apresentação da relevância do legado do objeto proposto dentro do
projeto, somente 12,5% apontaram dificuldade intermediária, enquanto o restante (87%) se
dividiu entre nenhuma (43,75%), pouca (31,25%) e média (6,25%) dificuldade.
Após a análise dos dados levantados neste item, propõe-se que o próximo edital do Ministério
do Esporte indique um modelo de projeto com o detalhamento do conteúdo de cada um dos
requisitos necessários.
Característica

P6

Grau de dificuldade encontrado na pesquisa de
preço (orçamentação) do projeto apresentado.

Nível

%

N

Nenhuma dificuldade

18,75

3

Pouca dificuldade

6,25

1

Média dificuldade

18,75

3

Dificuldade intermediária

31,25

5

Grande dificuldade

25

4

100,00

16

Nenhuma dificuldade

25

4

Pouca dificuldade

6,25

1

Média dificuldade

18,75

3

Dificuldade intermediária

43,75

7

Grande dificuldade

6,25

1

100,00

16

Nenhuma dificuldade

25

4

Pouca dificuldade

6,25

1

Média dificuldade

0

0

Dificuldade intermediária

31,25

5

Grande dificuldade

37,5

6

100,00

16

Nenhuma dificuldade

18,75

3

Pouca dificuldade

6,25

1

Média dificuldade

0

0

Dificuldade intermediária

43,75

7

Grande dificuldade

31,25

5

100,00

16

Total

P7

Grau de dificuldade encontrado na descrição
detalhada dos itens solicitados para pesquisa de
preço (orçamentação).

Total

P7

Grau de dificuldade encontrado para receber os
orçamentos em conformidade com as exigências
do Edital nº 06/2013.

Total

P7

Grau de dificuldade encontrado para obter
orçamentos de 3 fornecedores diferentes para
cada item.

Total

Tabela 3 - Dificuldade na pesquisa de preço (orçamento) do projeto

Em relação às dificuldades encontradas pelas confederações na pesquisa de preço (orçamentação)
do projeto (Tabela 3), identificou-se (P6) que 56,25% apresentaram grau de dificuldade
intermediária (31,25%) ou grande (25%), enquanto as demais entidades (43,75%) tiveram
nenhuma (18,75%), pouca (6,25%) e média dificuldade (18,75%).
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Quando se analisa a dificuldade apresentada nas exigências necessárias para a orçamentação
(P7), verifica-se que metade das entidades tem dificuldade intermediária (43,75%) e grande
(6,25%) e a outra metade se divide em nenhuma (25%), pouca (6,25%) e média dificuldade
(18,75%). Para receber os orçamentos em conformidade com as exigências do Edital nº
06/2013, o grupo que indicou dificuldade grande ou intermediária aumenta para 68,75%,
divididos em 37,50% e 31,25%, respectivamente.
Vale destacar também a dificuldade para obter orçamentos de 3 fornecedores diferentes para cada
um dos itens, no qual 75% estão divididos entre grande (31,25%) e dificuldade intermediária
(43,75%). Os 25% restantes tem nenhuma (18,75%) ou pouca dificuldade (6,25%). Segundo
as confederações e a partir da análise dos dados, observa-se a grande dificuldade em conseguir a
quantidade necessária de orçamentos, atendendo as conformidades exigidas. Por isso, sugere-se
que o Ministério do Esporte crie uma lista de preço de referência para equipamentos e serviços
esportivos em seu site. Dessa forma, as entidades utilizariam os valores de referência, sem precisar
apresentar orçamentos, o que facilitaria a elaboração das propostas.
Característica

P8

Qual o grau de dificuldade encontrado
na utilização da ferramenta SICONV?

Nível

%

n

Nenhuma dificuldade

0,00

0

Pouca dificuldade

31,25

5

Média dificuldade

25

4

Dificuldade intermediária

25

4

Grande dificuldade

18,75

3

100,00

16

Nenhum

18,75

3

1 curso

18,5

3

2 cursos

37,5

6

3 cursos

25

4

4 cursos ou mais

0,00

0
16

Total

P9

Você participou de quantos cursos sobre
o sistema SICONV nos últimos 3 anos?

Total

P10

100,00

Quantas vezes utilizou os manuais
disponibilizados no sistema SICONV para
apresentação da(s) proposta(s) no Edital
nº 06/2013?

Nenhuma vez

18,75

3

Até 3 vezes

25

4

Até 5 vezes

18,75

3

6 ou mais vezes

37,5

6

Total

P11

Qual é o grau de dificuldade encontrado
no preenchimento da proposta no
sistema SICONV?

100,00

16

Nenhuma dificuldade

6,25

1

Pouca dificuldade

43,75

7

Média dificuldade

6,25

1

Dificuldade intermediária

25

4

Grande dificuldade

18,75

3

100,00

16

Total

Tabela 4 - Dificuldade da confederação na utilização da ferramenta SICONV

Quanto às dificuldades encontradas pelas confederações na utilização da ferramenta SICONV
(Tabela 4), identificou-se (P8) que 31,25% tiveram pouca dificuldade para operar o SICONV.
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Porém, ao observar o grupo que indicou uma dificuldade intermediária (25%) e o que indicou
uma grande dificuldade (18,75%), atinge-se 43,75%, exigindo análise mais cuidadosa.
A participação da entidade em cursos sobre o sistema SICONV, nos últimos 3 anos,
permitiu identificar (P9) que 18,75% das entidades não participaram de nenhum curso,
frente a 81,25% que estiveram presentes em pelo menos 1 curso. As mesmas porcentagens
aparecem quando se procura saber o número de vezes que a entidade utilizou os manuais
disponibilizados no sistema SICONV (P10): apenas 18,75% das entidades não usaram, ante
81,25% que disseram consultá-los.
Quanto ao grau de dificuldade encontrado no preenchimento da proposta no sistema SICONV,
constatou-se (P11) que apenas 6,25% não apresentaram dificuldade no preenchimento do
sistema. Já os outros 93,25%: pouca dificuldade - 43,75%; média dificuldade - 6,25%;
dificuldade intermediária - 25%; e grande dificuldade - 18,75%. Por conta de tais dados,
sugere-se que o Ministério do Esporte ofereça uma capacitação básica de operacionalização
da SICONV e esclareça todos os pontos do edital.
No que se refere à apresentação de propostas de convênios, especificamente quanto à
organização das confederações, verificou-se, a partir de experiências prévias, que as entidades
possuem cinco formas de estruturação básica:
1. Aproveitam seus recursos humanos que, muitas vezes, não possuem conhecimento
específico para atender demandas necessárias;
2. Mantém, em seu quadro, uma pessoa/equipe com conhecimento específico para
gerenciar as equipes internas da entidade;
3.

Mantém, em seu quadro, uma equipe específica para apresentação de convênios;

4.

Contratam assessoria externa para assumir todas as ações;

5. Mantém, em seu quadro, uma pessoa com conhecimento específico para gerenciar as
assessorias externas contratadas.
Diante dessa realidade, pode-se afirmar que as práticas com melhores resultados são as que
envolvem equipes específicas para apresentação de convênio, ou as entidades que têm uma
pessoa/equipe com conhecimento específico para gerenciar as assessorias externas.

3 | CONCLUSÃO
A partir da pesquisa desenvolvida, verificou-se que a principal dificuldade do financiamento
público chegar ao esporte de alto rendimento é sustentada pela falta de conhecimento e de
capacidade técnica por parte das entidades.
Portanto, deve-se aprimorar a relação entre poder público e as entidades proponentes, no
sentido de facilitar ainda mais o acesso às informações para a formalização de parcerias, seja
por cartilhas, seja com capacitações direcionadas à execução de projetos de alto rendimento,
alinhadas às exigências previstas na legislação aplicável.
Considerando a análise do diagnóstico, levantado para identificar as dificuldades e os problemas
que determinaram a reprovação dos projetos das entidades proponentes pelo Ministério do
Esporte, de acordo com a percepção das ENADs, conclui-se que há uma correspondência
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entre os problemas percebidos por elas, quais sejam:
• Dificuldade na obtenção das declarações;
• Dificuldade na elaboração do projeto;
• Dificuldade na pesquisa de preço (orçamentação) do projeto;
• Dificuldade na utilização da ferramenta SICONV.
Essa tese vai de encontro ao que o próprio Ministério do Esporte pensa a este respeito. Assim,
apresenta-se a seguir ações capazes de minimizar as principais dificuldades encontradas pelas
ENADs, especialmente no atendimento dos requisitos previstos nos chamamentos públicos
realizados pelo Ministério do Esporte:
1.

Trazer anexos aos editais os modelos das declarações necessárias;

2. Disponibilizar modelo de Projeto Básico com o detalhamento do conteúdo de cada
um dos requisitos necessários à sua aprovação;
3. Disponibilizar lista de preços de referência no site do Ministério do Esporte para que
todas as entidades a utilizem como base de valor de mercado;
4. Oferecer uma capacitação básica sobre as funcionalidades do Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse – SICONV;
5. Divulgar as boas práticas utilizadas pelas confederações que apresentam melhores
resultados, considerando sua organização para apresentação de propostas de convênios.
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ANEXO I
Questionário para levantamento das dificuldades enfrentadas pelas
confederações na apresentação de convênios ao ministério do esporte
1. A respeito da(s) dificuldade(s) encontrada(s) por sua Confederação, no que se refere
à participação dela na chamada pública instituída pelo Edital nº 6/2013/ SNEAR do
Ministério do Esporte, pontue os itens abaixo de acordo com o grau de dificuldade
encontrado.
(a escala de graduação varia de 0 a 4, onde 0 significa nenhuma dificuldade e 4 muita
dificuldade.)
Entendimento do Edital nº 06/2013;
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

(

)2

(

)3

(

)4

(

)2

(

)3

(

)4

(

)3

(

)4

(

)3

(

)4

Reunião dos documentos;
(

)0

(

)1

Elaboração do projeto;
(

)0

(

)1

Pesquisa de preço (orçamentação);
(

)0

(

)1

(

)2

Operacionalização do SICONV;
(

)0

(

)1

(

)2

Adequação do projeto, considerando as diligências formuladas pelo setor técnico;
( )0
( )1
( )2
( )3
(
)4
Ø Cumprimento dos prazos;
(

)0
( )1
( )2
( )3
(
)4
Ø Outra. Especificar: Dificuldade em cumprir as diligências devido a quantidade de
alterações e os prazos curtos.

2. Qual o grau de dificuldade encontrado por sua Confederação para reunir todos os
documentos solicitados pelo Edital nº 06/2013?
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

3. Pontue de acordo com a dificuldade encontrada na obtenção dos documentos abaixo.
Cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu o corpo dirigente da entidade;
(
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)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

Declarações;
( )0
(

)1

(

)2

(

)3

(

)4
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Comprovação da não inscrição no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos
Impedidas – CEPIM;
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

Certidões: SRF/PGFN, FGTS e INSS;
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

(

)4

Certidões: Receita Estadual e Receita Municipal.
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

4. Qual o grau de dificuldade encontrado por sua Confederação na elaboração do projeto
apresentado?
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

5. Pontue de acordo com a dificuldade encontrada na elaboração do projeto,
especificamente quanto ao detalhamento dos itens listados abaixo.
Relevância para o esporte de rendimento;
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

Relação com a preparação de atletas para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016;
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

Abrangência das atividades propostas (municipal, regional, estadual, nacional, internacional);
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

Clareza na apresentação e nos métodos de monitoramento e controle das atividades propostas;
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

)3

(

)4

Relevância do legado do objeto proposto;
(

)0

(

)1

(

)2

(

Capacidade técnica e operacional da entidade para execução do objeto proposto.
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

6. Qual o grau de dificuldade encontrado por sua Confederação na pesquisa de preço
(orçamentação) do projeto apresentado?
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

7. Pontue de acordo com a dificuldade encontrada na obtenção de orçamentos,
especificamente no que se referem os itens listados abaixo.
Descrever detalhadamente os itens solicitados para pesquisa de preço (orçamentação);
(

48

)0

(
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(

)2

(

)3

(

)4

Receber os orçamentos em conformidade com as exigências do Edital nº 06/2013;
( )0
( )1
( )2
( )3
(
)4
Obter orçamentos de 3 fornecedores diferentes para cada item.
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

8. Qual o grau de dificuldade encontrado por sua Confederação na utilização da
ferramenta SICONV?
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

9. Quantos cursos sobre o sistema SICONV você participou nos últimos três anos?
(

) nenhum

(

)1

( )2

(

)3

(

) 4 ou mais

10. Quantas vezes você utilizou os manuais disponibilizados no sistema SICONV para
apresentação da(s) proposta(s) no Edital nº 06/2013?
(

) nenhuma

(

) até 3

(

) até 5

(

) 6 ou mais

11. Qual o nível de dificuldade encontrado por sua Confederação no preenchimento da
proposta no sistema SICONV?
(

)0

(

)1

(

)2

(

)3

(

)4

12. Qual o grau de dificuldade encontrado por sua Confederação no que se refere à
solução das dúvidas que surgiram desde o conhecimento do Edital até a publicação da
lista com as propostas selecionadas pelo Ministério do Esporte?
(
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RESUMO

O trabalho tem como objetivo geral fazer um comparativo em diversos aspectos estruturais
das três principais escolas de judô do mundo: Japão, França e Brasil. Além disso, a ideia é
traçar paralelos entre eles para que ações feitas pelos adversários possam ser aplicadas a nossa
realidade. As ferramentas utilizadas foram bibliografias, contribuindo assim para a análise das
escolas japonesa e francesa de judô, e entrevistas com especialistas na área, trazendo dados
complementares para o estudo. As análises e as sugestões de ações levam ainda em consideração
as visões de seu autor, faixa preta na modalidade esportiva que pratica desde os três anos de
idade e integrante da área de gestão de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô
(CBJ) desde 2011. Como nossos adversários investem alto no judô há mais de três décadas,
com valores superiores aos da entidade máxima nacional, deve-se ressaltar que as propostas
apresentadas são possíveis soluções para o desenvolvimento do esporte que mais medalhas
trouxe para o Brasil em Jogos Olímpicos.
Palavras-chave: judô francês; judô japonês; administração esportiva; estrutura organizacional; estrutura esportiva; história do judô; ensino de judô.

ABSTRACT

This work has as main objective to make a comparison on various structural aspects of the three
main judo schools in the world: Japan, France and Brazil. Besides, the idea is demonstrate a
parallel to actions made by opponents that can be applied to the Brazilian reality. The tools used
were bibliographies research, that could contribute to analyses the Japanese and the French judo
schools, and interviews with experts, who could bring other data that would help in achieving the
objective of this work. The analyzes and suggestions also take into account the personal views of its
author, black belt and practitioner of the sport since three years old, who works in high performance
management area at Brazilian Judo Confederation (CBJ) since 2011. Our adversaries invest
massively at least during the last three decades with much larger amounts of the CBJ could ever
had. Therefore, it is important to emphasize that the proposals made here are possible solutions for
the development of the sport that brought more medals for Brazil in Olympic Games.
Keywords: French judo; Japanese judo; sports management; organizational structure; sport structure; history of judo; judo learning process.
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1 | INTRODUÇÃO
A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) foi fundada em 18 de março de 1969, passando
a ser reconhecida em 1972. Nesse mesmo ano, o judô nacional iniciava sua trajetória de
sucesso, tornando-se, após os Jogos Olímpicos Londres 2012, o esporte que mais trouxe
medalhas para o Brasil na história do evento: 19.
A primeira delas veio em Munique 1972, com o bronze do meio-pesado Chiaki Ishii. Três
edições mais tarde, em Los Angeles 1984, o Brasil voltaria a subir ao pódio. Desde então, já
são oito edições consecutivas em que a equipe brasileira conquista ao menos uma medalha.
Ao longo de quatro décadas, a CBJ procurou modernizar sua organização e sua estrutura,
sobretudo a partir dos anos 2000, quando houve o resgate de investimentos públicos, por
meio da recuperação das certidões negativas da entidade e, do investimento privado e da
confiança. Isso resultou em conquistas internacionais expressivas.
Essa tradição faz com que a CBJ ofereça uma excelente estrutura de treinamentos e competições
a seus atletas, treinadores e demais membros das comissões técnicas e, consequentemente,
atraia um bom número de apoiadores e patrocinadores.
A criação de uma cultura esportiva no país, principalmente com a realização de grandes
eventos multiesportivos no país (ex.: Jogos Pan-americanos Rio 2007), fez também com que
o Brasil se tornasse um centro importante na organização das principais competições de judô,
como quatro etapas de Grand Slam, outras quatro da Copa do Mundo, dois Campeonatos
Mundiais (2007 e 2013) e um Mundial por Equipes (2012).
Além disso, não podemos nos esquecer da contribuição japonesa no início do século XX, cuja
imigração permitiu que o judô atingisse uma parcela significativa da população brasileira.
Atualmente, estima-se que mais de 2,5 milhões de pessoas pratiquem a modalidade esportiva
no país.
Todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, estão representados por federações
estaduais, vinculadas à CBJ. Cada uma delas possui estrutura para abrigar eventos do mais
alto padrão da Federação Internacional de Judô (IJF), dispondo inclusive de equipamentos
tecnológicos de “video replay”.
Esse ambiente favorável fez com que o Brasil se consolidasse como uma das quatro maiores
forças do judô mundial. É o que mostra o quadro geral de medalhas de eventos da IJF desde
2009.
#
1
2
3

País
Japão
Rússia
França

Ouros
404
243
218

Pratas
240
207
184

Bronzes
367
476
352

4

Brasil

204

204

322

5

Coreia do Sul

180

142

234

6

Mongólia

104

127

228

Tabela 1: Quadro de medalhas eventos IJF desde 2009

Após se transformar em uma das potências da modalidade, o desafio agora é ainda mais
difícil: permanecer entre as principais nações do esporte e, quem sabe, melhorar ainda mais
sua posição neste ranking.
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1.1. Delimitação do Estudo
Forjado sobre os ideais e valores da cultura japonesa, advindo de outra arte marcial, o judô
hoje é reconhecido mundialmente e tem milhões de praticantes ao redor do mundo.
No Campeonato Mundial de Chelyabinsk (Rússia), em 2014, por exemplo, atletas de 110
países estiveram na competição, sendo que dez deles conquistaram ao menos uma das 14
medalhas de ouro em disputa e 25 foram ao pódio. Isso comprova que o esporte encontrou
ferramentas e vias por onde pudesse se desenvolver, adaptando-se a estruturas de diferentes
ambientes e sociedades.
A partir dos resultados obtidos em competições homologadas pela IJF, destacam-se como as
principais escolas de judô no mundo: Brasil, França e Japão. Os dois últimos países investem
no desenvolvimento da modalidade há mais de três décadas, enquanto o primeiro vem
apresentando mais investimentos desde o início do século XXI.
1.2. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo geral fazer um comparativo em diversos aspectos estruturais
dessas três principais escolas citadas acima. Os objetivos específicos, por sua vez, são: mostrar
o que o Brasil pode aproveitar e aplicar em termos estruturais do que já existe na França e no
Japão, além de suas implicações e possíveis resultados.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1. Material e Métodos
Para elaborar um comparativo dos aspectos estruturais entre as maiores escolas de judô
do mundo, as ferramentas utilizadas foram as pesquisas de bibliografias, que contribuem
para a análise dos métodos francês e japonês. Além disso, buscou-se realizar entrevistas com
profissionais que pudessem trazer outros dados para o cumprimento do objetivo deste trabalho.
Foram eles: a japonesa Yuko Fujii, técnica da Seleção Brasileira de Judô, cuja formação como
atleta ocorreu em seu país natal; e o francês Michel Brousse, vice-presidente da Federação
Francesa de Judô, uma das maiores autoridades mundiais em metodologia de ensino do judô
e história da modalidade.
A literatura mais rica sobre o ensinamento do judô vem justamente de Brousse, que possui obras
publicadas em três idiomas: francês, espanhol e inglês. Seus métodos foram determinantes
para o desenvolvimento da modalidade na França.
Já no Brasil, destacam-se: Ney Wilson Pereira da Silva, gestor técnico da CBJ e professor de
Judô e Treinamento Esportivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Alexandre
Velly Nunes, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Este trabalho também leva em consideração as visões de seu autor, que, além de faixa preta e
praticante da modalidade desde os três anos de idade, atua na área de gestão de alto rendimento
da CBJ desde 2011.
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2.1. Contexto Histórico
2.2.1. Japão
O primeiro passo para analisar a estrutura de cada escola é contextualizar o momento no
qual o judô foi inserido nessas sociedades. Por ordem cronológica, o primeiro é o berço da
modalidade.
Criador do judô, Jigoro Kano nasceu em 1860, quando o Japão era governado por xoguns.
Durante esse período, a sociedade japonesa era completamente fechada, e os estrangeiros
ficaram proibidos de entrar no país. A sociedade ainda se baseava no modo de produção
feudal, e a hierarquia acabou instaurada pelos próprios xoguns. Os samurais (soldados que
serviam a aristocracia) eram obrigados a obedecer ao seu senhor, o daimiô1, seguindo um
rígido código de honra, chamado de bushidô2.
Em Bushido: The Warrior’s Code, Inazo Nitobe explica o código que era transmitido de soldado
a soldado:
Bushido encompassed a system of moral and principles. Those instructed in the code were expected to
discipline themselves according to it. The maxims were handed down by word of mouth and by example.
One studied with the master and copied him. Sometimes, some of the basic ideas of the Code of Bushido
were written, but these usually appeared in letters, poems or songs. (NITOBE, 1983, p.11)

Aos oito anos, Jigoro Kano presenciou um momento histórico em seu país: a abertura do Japão
ao mundo ocidental, durante a Era Meiji, em 1868. Foi nesta época que a nação deu início ao
seu processo de transformação econômica do Japão em potência Mundial econômica.
Em 1871, os pais de Kano o mandaram para Tóquio para que aprendesse inglês. Cinco anos
mais tarde, arriscou-se em vários esportes, pensando na saúde. Porém, os 1,50m de altura e
os 48 kg não se encaixavam no perfil dos esportes tradicionais. Matriculou-se então nas aulas
de jiu-jitsu (ou ju-Jitsu, ou ju-jutsu). Após a morte de seus mestres, Kano herdou todos os
arquivos e, adaptando o que aprendera, fundou a Kodokan, em 1882, passando a ensinar sua
arte, já denominada judô, no segundo andar de um templo budista.
Do templo budista, o caminho suave tomou proporções enormes, e Kano parecia saber que o
judô tomaria o mundo. Tanto que ele foi o primeiro japonês a entrar para o Comitê Olímpico
Internacional (COI).
Infelizmente, Kano não estava mais vivo quando sua modalidade entrou para o programa
olímpico. Ele morreu em 1938, aos 77 anos, quando voltava para casa, após presidir a
Assembleia Geral do COI, no Cairo (Egito). O judô fez sua estreia nos Jogos Olímpicos
Tóquio 1964 e se firmou de vez no programa a partir de Munique 1972.
Segundo Massao Takahashi, os Jogos Olímpicos impulsionaram o sucesso e a popularização
da modalidade:
The fast growth of judo outside of Japan was in large part a result of judo being accepted as an Olympic
event. Many sports Federation sought to gain prestige and international recognition for their home
countries as a result. (TAKAHASHI, 2005, p.7)
1
2
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2.2.2. França
A história francesa mostra que sua sociedade sempre esteve na vanguarda dos principais
movimentos culturais e artísticos. A curiosidade pelo novo e pelo desconhecido aflorava no
início do século, após a abertura do mundo oriental. O Ocidente se encantava com as novas
cores, os novos traçados e as novas representações culturais vindos do Oriente. Com o judô,
não foi diferente.
Jigoro Kano fez sua primeira viagem ao continente europeu em 1889, apresentando seu
esporte ao público inglês. Na ocasião, o evento contou com a presença de alguns aristocratas
franceses, e a novidade chegou rapidamente ao país. Até mesmo um dojô foi montado na
principal avenida de Paris, a Champs Élysées.
Porém, o primeiro mestre de judô desembarcou definitivamente em solo francês somente em
1935. Foram necessários quatro anos para que Mikinosuke Kawaishi formasse seu primeiro
faixa preta no país.
Em Les racines du Judo français: histoire d’une culture sportive, Michel Brousse explica o fascínio
da sociedade francesa pelo judô e os aspectos que o transformaram em sucesso por lá:
[…] l’histoire du judo em France est mise au service du merveilleux et de l’ésotérique. Elle encourage
l’évocation des legendes et mythes originels, et établit les chroniques apologétiques qui servent le culture
des maîtres fondateurs. (BROUSSE, 2005, p.14)

O judô se espalhou rapidamente pelo território francês e, em 1943, foi realizado o primeiro
campeonato nacional da modalidade. Três anos depois, surgiria a Federação Francesa de Judô.
Desde então, o judô francês se consolidou como um dos maiores do mundo, criando até
mesmo sua própria metodologia de ensino. Atualmente, estima-se que o país tenha 1,8 milhão
de praticantes. Destes, um terço, entre 8 e 80 anos, está registrado na entidade nacional do
esporte.
2.2.3. Brasil
Pupilo de Jigoro Kano, Mitsuyo Maeda foi quem trouxe a desconhecida técnica japonesa
para o Brasil em 1915. Ou seja, pouco depois do movimento imigratório dos japoneses
para o país. No entanto, o papel de Conde Koma, como era conhecido, foi importante para
a popularização do esporte em solo nacional. Maeda, que se radicou em Belém e foi um
dos mentores da tradicional família Gracie, aceitava desafios de mestres e alunos de outras
modalidades.
Como mencionado anteriormente, o papel dos imigrantes japoneses no processo de
popularização do esporte foi fundamental. Prova disso é que as regiões que registraram
maiores índices de imigração seguem até hoje como os grandes polos de judô no país.
A institucionalização do judô, no Brasil, ocorreu somente após o final da Segunda Guerra
Mundial. Em 1958, São Paulo fundou a primeira federação estadual da modalidade,
enquanto a CBJ surgiria apenas em 1969. Em compensação, o primeiro campeonato nacional
ocorreu em 1954. Neste intervalo de 15 anos, a modalidade esportiva era comandada pela
Confederação Brasileira de Boxe.
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2.3. Estrutura e gestão organizacional
2.3.1. Comparação entre Japão e Brasil
Jigoro Kano criou a Kodokan, em 1882, cuja importância é inegável para a difusão do
judô pelo mundo. No entanto, entre o fim da década de 1940 e o início dos anos 1950, a
modalidade esportiva começou a pleitear uma vaga no programa dos Jogos Olímpicos, como
relata Masao Takahashi:
[…] In 1948, the first postwar All-Japan Judo Championship were held, and the following year the
All-Japan Judo federation was established. After the war, the judo teachers focused on teaching the judo
as a sport with an education basis, in part to deemphasize the martial art for self-defense aspect and to
ultimately regain inclusion in the Olympic Games. (TAKAHASHI, 2014, p.6)

Em 6 de maio de 1949, foi fundada a All Japan Judo Federation (AJJF), entidade máxima da
modalidade, no Japão, que tem a tutela sobre as equipes nacionais e os principais eventos do
país, como o All Japan Judo Championships.
Já em 2013, após uma série de denúncias de escândalos sexuais e violência contra atletas,
a AJJF passou por uma reestruturação. Acusado de treinamento abusivo e assédio sexual,
o então técnico da seleção, Riyuji Sonoda, pediu demissão. Depois, com a intervenção do
governo japonês, houve a renúncia do presidente Haruki Uemura e, em abril de 2014, a
entidade divulgou uma nova estrutura organizacional.
A nova administração passou a ser assistida e auditada pela All Japan Sports Council (Conselho
Esportivo Japonês), responsável pela preparação de todos os atletas para os Jogos Olímpicos.
Diferentemente do Brasil, onde o COB é a entidade máxima, o Comitê Olímpico Japonês é
responsável pelo fornecimento e pela manutenção de equipamentos e centros de treinamento
aos atletas, além de cuidar da preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
A AJJF recebe verbas governamentais por meio do Conselho Esportivo Japonês, tem
patrocinadores próprios e possui acordo de fornecimento de material esportivo com a mesma
empresa que o Brasil, a Mizuno.
Quanto aos eventos, a AJJF fica encarregada da organização de dois eventos: o principal
campeonato nacional do país e o Grand Slam de Tóquio, uma das principais etapas do
calendário da IJF. Os demais torneios nacionais são promovidos por: prefeituras das cidades,
universidades (ex.: All Japan University Judo Federation), escolas (ex.: All Japan High School
Athletic Federation) e empresas.
Essas últimas, por sinal, têm papel importante no apoio à modalidade. Além da promoção de
campeonato, elas assinam contratos com os principais atletas do país, que, em contrapartida,
os representam nos principais torneios nacionais. A maioria destes atletas, inclusive, exerce
uma função específica, em meio expediente, nestas empresas, treinando no restante da jornada.
2.3.2. Comparação entre França e Brasil
Criada em 1946, a Federação Francesa de Judô tem sob sua responsabilidade outras artes
marciais, casos do jiu-jitsu e do kendo. Seu organograma é muito bem definido, assim como
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as funções de cada uma das células3.
A França investe muito dinheiro na modalidade, principalmente no alto rendimento. Porém,
deve-se entender como essa estrutura possibilita a captação. Vale mencionar também que,
administrativamente, a França não é dividida em estados, mas em províncias. De forma
semelhante ao Brasil, a federação divide a administração em cinco regiões, que não seguem as
oficiais político-administrativas.
Os franceses, por exemplo, não têm federações por estado, pois quem faz a gestão direta
até a base da pirâmide é a Federação Francesa de Judô. Ou seja, todos os praticantes da
modalidade no país estão diretamente ligados à entidade. Neste caso, os cerca de 600 mil
filiados desembolsam uma taxa anual de 35 euros, garantindo, em números aproximados,
uma receita de 21 milhões de euros.
Com essa verba, a entidade organiza, entre outras coisas: exames de faixa e campeonatos,
faz a manutenção de centros regionais e nacionais e administra os gastos com viagens para
treinamentos e competições das seleções de base e principal.
Além disso, a Federação Francesa de Judô recebe verbas do Ministério do Esporte e de
patrocinadores (no caso, um banco, uma empresa de recrutamento, uma rede de hotéis, uma
marca de relógios, uma montadora e uma fornecedora de materiais esportivos).
Em termos administrativos, a estratégia organizacional do judô francês foi dividir o país em
cinco grandes regiões. Já no Brasil, isso é feito por cada estado. Apesar de não podermos
desconsiderar as dimensões do território brasileiro em relação ao francês, é preciso ressaltar
que a centralização de uma importante fonte pode resultar em melhores investimentos.
A título de comparação, uma vez que o judô nos estados fique sob administração das federações
locais, a CBJ consegue registrar somente os faixas pretas e os participantes de competições
nacionais. Dessa forma, o número de atletas federados e que pagam anuidade à entidade é de
apenas 50 mil.
2.4. Seleção Principal
2.4.1. Comparação entre Japão e Brasil
O quadro de atletas da seleção japonesa é semelhante ao do Brasil, mas a quantidade de
profissionais que atendem os atletas é menor do lado japonês, com exceção da área técnica.
Por lá, há o técnico-chefe e praticamente um técnico para cada categoria, no masculino e
no feminino, permitindo um foco maior nas necessidades e nos detalhes de cada peso. No
entanto, a tendência é que esse número aumente, sobretudo após resultados inesperados
nos Jogos Olímpicos Londres 2012. Aos poucos, os japoneses terão mais profissionais que
os brasileiros, pois passaram a dar mais ênfase a áreas como Nutrição, Preparação Física e
Fisioterapia.
Na questão financeira, apesar de alguns técnicos receberem apoio do Conselho Esportivo
3
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Japonês e da AJJF, a maioria não recebe salário, já que os treinadores são professores
universitários, e cada instituição cede os docentes à seleção. Em compensação, os profissionais
multidisciplinares são remunerados.
Quanto aos atletas, não há apoio financeiro direto por parte dessas duas entidades. Reiterando
o que foi dito, as grandes empresas do país contratam estes atletas como profissionais. Ademais,
o esporte se torna uma porta de entrada para as universidades japonesas.
2.4.2. Comparação entre França e Brasil
A estrutura das seleções francesa e brasileira são semelhantes, e o número de atletas que
compõem o quadro das equipes é parecido. No entanto, a França possui uma quantidade
maior de integrantes em sua comissão técnica multidisciplinar.
No país europeu, há também uma separação entre os profissionais que atendem as seleções
feminina e masculina. No Brasil, por sua vez, isto só ocorre na área técnica.
Com alto investimento há pelo menos 30 anos, a seleção francesa é uma das principais
vencedoras no judô mundial: são 41 medalhas de ouro em Campeonatos Mundiais e 12
em Jogos Olímpicos4. O Brasil, por sua vez, tem seis títulos mundiais e três olímpicos. Essa
diferença pode ser explicada pela discrepância de investimento entre ambos.
Por fim, a CBJ inaugurou em 2014 o seu centro de treinamento, em Lauro de Freitas, na
Bahia. Enquanto isso, a França dispõe de cinco núcleos regionais e dois centros na capital.
Adiante, será abordada a questão da utilização desses espaços.
2.5. Ensino e captação de talentos
2.5.1. Comparação entre Japão e Brasil
Após a Segunda Guerra Mundial, o ensino do judô nas escolas japonesas foi proibido,
conforme relata Vlastos (1998, p.173).
“[…] In 1948, the Kodokan was allowed to resume the All-Japan Championships, founded by Kano in
1930. Nevertheless, the teaching of Judô in schools was still prohibited”.

A situação só voltou ao normal após a desocupação. Se por um lado a abertura do Japão para
o Ocidente foi benéfica para difundir a modalidade ao redor do mundo, por outro se mostrou
prejudicial ao judô japonês, que viu as crianças começarem a se interessar mais por outros
esportes, como o futebol e o beisebol, a partir dos anos 1980.
Atualmente, há um movimento no país para que o judô volte a fazer parte da grade curricular
das escolas japonesas, apesar da resistência da sociedade, que ainda não esqueceu os escândalos
deflagrados em 2013.
Assim como o Brasil, o judô japonês não possui cartilha ou metodologia definida para seu
ensino. Há apenas um guia de ensino nas escolas, mas a maioria das crianças faz sua iniciação
em um clube local, o Mati-Dojo. Para os professores do local, o ensinamento deve ocorrer
4
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por meio do conhecimento empírico, no qual o sensei absorve o que lhe foi ensinado. Em
contrapartida, há um esforço por parte da AJJF para que o Japão monte um sistema de ensino
de judô voltado às crianças.
A All Japan High School Athletic Federation promove as competições escolares e a All Japan
University Judo Federation, as universitárias. Destes eventos, e também dos promovidos pelas
prefeituras, saem os indicados para integrar a seleção japonesa.
A inexistência de uma política esportiva, no Brasil, faz com que as competições escolares
e universitárias não tenham a mesma relevância que no Japão, onde as universidades são
grandes polos de desenvolvimento esportivo, inclusive recebendo equipes estrangeiras.
2.5.2. Comparação entre França e Brasil
Com uma metodologia própria de ensino, o judô francês, diferentemente do japonês, se
preocupa com o aluno, tentando quebrar a relação tradicional entre mestre e pupilo.
Entre tantos locais disponíveis para treinamento, o país possui clubes exclusivos do esporte,
colaborando com a introdução do judô e sua filosofia na vida das crianças.
O método francês, permitido que a Federação Francesa de Judô regule a qualidade do ensino
do esporte, prioriza o raciocínio do aluno, antes de qualquer ação. Ademais, a entidade
oferece cursos e matérias para auxiliar os professores durante as aulas. Assim como, no Brasil,
o professor de judô precisa ter o diploma de Educação Física e a faixa preta.
Graças aos polos regionais, a França é capaz de detectar e desenvolver talentos por todo o
território. Além do treinamento, tais centros oferecem moradia, alimentação e estudos aos
alunos, que, por sua vez, só retornam para casa nos fins de semana.
A seleção de judocas para os polos nacionais ocorre durante os campeonatos regionais e por
indicação dos técnicos da equipe nacional francesa. Mesmo representando seu país, os atletas
dos núcleos devem também defender seus clubes em competições regionais e nacionais.
Se bem ajustada, a ideia de polos regionais pode se tornar viável e surgiria como alternativa
para a descentralização do judô em nosso país, que sofre para realizar um trabalho adequado
em todo o território. Por fim, deve-se continuar trabalhando a cultura do clube, tão presente
no ambiente do judô.
2.6. “Nada se cria, tudo se copia”
A CBJ foi pioneira ao introduzir diferentes áreas multifuncionais na preparação dos atletas,
como o acompanhamento nutricional e o treinamento psicológico. Nos dias de hoje, várias
equipes, como a França e o Japão, passaram a utilizar as mesmas ferramentas. Por que não
buscar exemplos de sucesso deles e adaptá-los à nossa realidade?
2.6.1 Programa Ippon Brasil
A necessidade de aumento de investimento no judô faz com que a CBJ busque novas
receitas constantemente. Na França, ao atingir diretamente cada praticante da modalidade, a
federação local garante um orçamento que lhe traz independência em relação à verba pública.
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Apesar das federações estaduais, é possível que a CBJ fidelize seus praticantes e os aproxime da
seleção brasileira. Seria uma espécie de programa de sócio-torcedor do judô nacional.
Com o nome de “Ippon Brasil”, este plano teria como objetivos cativar, surpreender e
fidelizar o amante do esporte, valorizando a marca da CBJ e de seus patrocinadores, além de
potencializar recursos para a entidade. Esta oportunidade de mercado não se restringiria aos
praticantes da modalidade ou aos torcedores de uma agremiação, mostrando-se propícia para
o atual momento da modalidade no país, em meio ao ambiente criado por conta dos Jogos
Olímpicos Rio 2016.
Ao pagarem uma mensalidade, os torcedores do judô brasileiro teriam benefícios exclusivos,
como brindes, sorteios e descontos em redes parceiras da CBJ. A matriz de marketing do
programa seria:

Com esta ação, que exigiria R$500 mil em seu primeiro ano de existência, as possibilidades
de receita alcançariam 5% (100 mil) de todos os praticantes de judô no país. Se cada um deles
desembolsar R$10 mensais, a arrecadação chegaria a R$ 1 milhão por mês. Considerando que
cerca de 40% deste total cobriria os custos de produção e promoção, a CBJ teria R$ 600 mil
líquidos ao mês.
2.6.2 Polos regionais de alto rendimento
Em um país de dimensões continentais, há a necessidade de criação de ferramentas para
o desenvolvimento da modalidade em cada canto do nosso território. A falta de estrutura,
em algumas regiões, pode fazer com que a CBJ não encontre novos atletas ou não ajude
adequadamente no desenvolvimento de esportistas de potencial inquestionável, caso da
piauiense Sarah Menezes, campeã olímpica em Londres 2012.
Além do CT de Lauro de Freitas na Bahia, é preciso desenvolver outros polos no país, assim
como ocorre na França, de modo que os atletas “respirem” judô durante boa parte do dia, se
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desenvolvam e obtenham bons resultados.
2.6.3 Escola Brasileira de Judô
A criação de uma Escola Brasileira de Judô, com metodologia de ensino, formação e
treinamento próprias, ajudaria a modalidade a resolver seus principais problemas: a capacitação
técnica, a renovação do quadro de atletas e a detecção de talentos. Trata-se de uma ferramenta
importante para a difusão de uma metodologia e para que se cumpram novos objetivos.
Como estrutura para as aulas, cursos e demais ações da Escola Brasileira de Judô, os polos
sugeridos anteriormente poderiam abrigar essa estrutura, justificando ainda mais a criação de
tais centros.

3 | CONCLUSÃO
As propostas apresentadas ao longo deste trabalho podem solucionar problemas enfrentados
pelo judô brasileiro em seu desenvolvimento. Apesar de ser a modalidade que mais deu
medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos, é preciso ter em mente que os nossos principais
adversários, como França e Japão, investem alto na modalidade há mais tempo que nós, além
de disporem de verbas consideravelmente maiores.
Outro ponto importante é que a modalidade vem se desenvolvendo rapidamente pelo mundo.
Basta tomar como exemplo países que nunca tiveram história no esporte e que, atualmente,
se destacam no cenário mundial com pelo menos um atleta: Israel, Kosovo e Mongólia. Na
América do Sul, deve-se ressaltar a Colômbia, que não tem a tradição brasileira, mas que
formou a medalhista olímpica e tricampeã mundial Yuri Alvear.
Por isso, é preciso paciência quanto à obtenção de resultados, seja em comparação com as
escolas francesa e japonesa, seja em relação aos países considerados emergentes no atual
cenário do judô mundial.
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RESUMO

Este trabalho visa destacar a necessidade de análise dos resultados obtidos na natação, de
modo que se encontre um indicador de tempos registrados e, consequentemente, se construam decisões estratégicas na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e no
Comitê Olímpico do Brasil (COB). Dessa forma, as duas entidades poderão escolher o melhor caminho no que se refere à priorização de investimentos em potenciais atletas olímpicos.
A metodologia aplicada partiu do estudo dos resultados do ranking mundial das 26 provas
olímpicas individuais da natação no ciclo olímpico 2008-2011, com o objetivo de acompanhar a evolução no ranking de todos que conquistaram uma medalha nos Jogos de Londres
2012. A análise mostrou que os nadadores que conquistaram medalha olímpica evoluíram
de forma sistemática no ranking mundial, nos quatro anos anteriores aos Jogos Olímpicos,
assim como no ciclo anterior. Tais indicadores permitiram a realização de uma projeção do
que pode acontecer no Rio 2016, após a disponibilização do ranking mundial de 2015.
Palavras-chave: Indicador de resultado; Jogos Olímpicos; natação.

ABSTRACT

This work aims to highlight the need to analyze the results of swimming to be found an indicator
of results to base strategic decisions that the Brazilian Aquatic Sports Confederation (CBDA) and
Olympic Committee of Brazil (COB) need to take with regard to the prioritization investments in
potential olympians. The methodology used in this study came from the study of the results of the
global ranking of the 26 individual Olympic events swimming in the olympic cycle 2008-2011,
in order to keep developments in the ranking of all who come to the olympic medal in London
2012. The study showed swimmers who have won a olympic medal evolved systematically in the
world ranking in the previous four years the Olympic Games as well as in the previous cycle. These
indicators make it possible an expectation of what can happen in the 2016 Olympics, after the
2015 world ranking be available.
Keywords: Indicator of results; Olympics; swimming.
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1 | INTRODUÇÃO
Em 2010, o professor Ricardo de Moura publicou o resultado de um estudo correlacionando
os rankings mundiais de cada uma das 26 provas olímpicas individuais da natação com a idade
dos medalhistas de ouro olímpicos nos Jogos Pequim 2008. Foi a partir desse trabalho que
a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) elaborou seu plano estratégico e
passou a executar suas ações.
O objetivo agora é revalidar os indicadores apontados no estudo anterior, atualizá-los para o ciclo
olímpico subsequente e fornecer um embasamento científico para a priorização dos investimentos
na natação brasileira para o ciclo 2016-2020. O que motivou essa nova versão do projeto foi a
necessidade de aprimorar o planejamento e reavaliar a curva de evolução da modalidade.
A partir da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o investimento
no esporte brasileiro cresceu significativamente, seja na iniciativa privada ou na pública. Após
a realização do evento, é esperada uma queda vertiginosa nesses investimentos. Portanto, para
que as confederações esportivas sigam contribuindo na evolução de suas modalidades, suas
decisões estratégicas devem minimizar os efeitos desse desenvolvimento.
Considerando os Jogos Olímpicos como o principal objetivo dos atletas no esporte de alto
rendimento, torna-se necessário otimizar os recursos aplicados no desenvolvimento esportivo,
buscando uma melhora nos resultados ao final do ciclo.
Em comparação com as potências olímpicas, nota-se a imprescindibilidade de se investir
na natação para que o Brasil melhore sua colocação no quadro de medalhas olímpico da
modalidade, como pode ser observado abaixo:
Pequim 2008

67

Londres 2012

Países

Total de medalhas

Países

Total de medalhas

Estados Unidos

25

Estados Unidos

24

Austrália

14

Japão

9

Japão

4

China

9

China

4

Austrália

6

França

5

França

4

Grã-Bretanha

3

Grã-Bretanha

3

Hungria

3

Rússia

3

Rússia

2

Holanda

3

Zimbábue

4

África do Sul

3

Brasil

2

Hungria

2

Coreia

2

Brasil

2

Canadá

1

Coreia

2

Itália

2

Canadá

2

Alemanha

2

Espanha

2

Noruega

2

Bielorrússia

2

Tunísia

1

Tunísia

1

Áustria

1

Lituânia

1

Dinamarca

1

Sérvia

1

Eslovênia

1
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Dentre os países à frente do Brasil no quadro de medalhas, somente Japão, China e Rússia
conseguiram aumentar o número de conquistas de um ciclo para o outro. Isso comprova a
competitividade da modalidade.
A revalidação desses indicadores serve para acompanhar a evolução do esporte. Já sua
comprovação ou não, poderia contribuir para a tomada de decisão quanto à aplicabilidade de
recursos (financeiros, humanos e tecnológicos).
O estudo pretende verificar os comportamentos apresentados durante dois ciclos olímpicos
para, então, identificar uma tendência entre o ranking mundial e o resultado olímpico. Assim,
será possível elaborar uma perspectiva mais apurada sobre os resultados que virão em 2016
e já projetar um início de próximo ciclo com respaldo científico e investimento direcionado.
1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O planejamento é o lado racional da ação, sendo uma ferramenta administrativa que possibilita
perceber a realidade, avaliar os caminhos e estruturar o trâmite adequado para construir um
referencial. Trata-se de um processo de deliberação abstrato e explícito que escolhe e organiza
ações, antecipando os resultados esperados.
Segundo Roche (2002), o planejamento supõe uma previsão do que pode acontecer no futuro,
após análise formal ou informal. Para obter resultados, é preciso identificar como mensurar
a evolução do desempenho dos atletas objetivamente. Bull (2009, p.109) diz que: “não se
ganha medalhas de ouro sendo cuidadoso ou preferindo a opção conservadora. Você tem que
forçar o limite e apostar em si mesmo. No entanto, indivíduos mentalmente resistentes são
imprudentes e correm riscos sem planejamento.” Logo, encontrar o indicador ideal para que
se possa fazer uma análise é tão importante quanto fazê-la.
Mesmo com um indicador que embase a análise, deve-se compreender que os números não
são tratados como verdade absoluta. Nesse sentido, Roche (2002) mostra que, mesmo nos
planejamentos de critérios numéricos e matemáticos, o planejamento em si é um ato humano
e, como tal, suscetível ao erro.
No século XIV, Achenwall inaugurou a palavra estatística, atribuindo-lhe o significado
de “ciência das coisas do estado”, com finalidade descritiva (CUNHA, 1968). De acordo
com Cunha (1968), naquela época, desenvolveu-se o teorema que permitiu a estruturação,
como disciplina orgânica, do cálculo da probabilidade, por Bernoulli. No final do mesmo
século, Laplace, Poisson, Gauss e outros obtiveram a estruturação definitiva do cálculo da
probabilidade (jogos de azar) e sua aplicação a vários campos científicos, especificamente à
Estatística.
Por isso, faz-se necessário utilizar a análise fatorial, pois se trata de um procedimento
para validar e estruturar um conjunto de dados. Segundo Laros (2006), a análise fatorial
confirmatória é um procedimento estatístico, cuja técnica foi desenvolvida para o teste de
hipóteses acerca da estrutura de um conjunto de dados. Vale ressaltar que este tipo de análise
ancora sua relevância e utilidade na construção e validação de teorias, em que os modos mais
comuns de análise fatorial são os exames das relações entre itens ou variáveis e das relações
entre pessoas ou observações (HEVEY, 2012).
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Hair et al. (2009) afirmam que a análise fatorial confirmatória refere-se a uma técnica de
análise multivariada de estatística, criada para identificar estruturas em conjuntos de variáveis
observadas, decobrindo e estabelecendo novos fatores nas dimensões observadas.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1. METODOLOGIA
A utilização de dados estatísticos, no esporte, para encontrar indicadores que facilitem a
aplicabilidade de ações voltadas ao desenvolvimento das modalidades, no alto rendimento,
não é divulgada em âmbito nacional.
Além disso, os indicadores encontrados por uma determinada modalidade não devem ser
tomados como exemplo por outro esporte, pois deve-se compreender o universo no qual se
está inserido e usar o conhecimento para traçar diretrizes.
No caso deste trabalho, as diretrizes utilizadas foram publicadas pelo professor Ricardo de
Moura, no TCC do Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE), cujo título da obra é:
“2012 – 2016: A Natação Brasileira e o Planejamento Estratégico - Um caminho para a
medalha olímpica”.
O estudo identificou parâmetros e tendências que deveriam orientar as decisões estratégicas,
mas que não poderiam ser tratadas como regras absolutas. O autor adotou a seguinte
metodologia: cruzamento de dados dos atletas, com suas respectivas evoluções de marcas,
durante o ciclo olímpico de 2004-2007 e seus resultados nas 26 provas individuais em Pequim
2008, considerando também suas idades. Isto permitiu avaliar quem foram os melhores atletas,
pois fazem parte do ranking somente os medalhistas olímpicos, e seus melhores momentos.
Na época da publicação do estudo, Moura concluiu que um dos objetivos a partir de então era
reavaliar a metodologia aplicada, de modo a identificar os nadadores que teriam prioridade e,
consequentemente, receberiam mais investimento.
O mesmo procedimento foi realizado no ciclo olímpico 2008-2011. Além disso, analisou-se
a evolução média dos tempos dos medalhistas de 2012 durante esse ciclo e pode se comparar
com os resultados obtidos nos campeonatos mundiais disputados em anos pré e pós-Jogos
Olímpicos.
A intenção é verificar se o ranking continua sendo o melhor balizador para a análise da
evolução dos medalhistas olímpicos, ou se as marcas obtidas merecem uma atenção maior.
2.2 RESULTADOS ENCONTRADOS
Para facilitar a análise, os resultados nas provas masculinas e femininas foram separados. No
quadro abaixo, é possível visualizar as idades, os melhores tempos e os rankings dos atletas no
ciclo 2008-2012.
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Idade em
Londres
Florent Manaudou
21
Cullen Jones
28
Cesar Cielo
25
Nathan Adrian
23
James Magnussen
21
Brent Hayden
28
Yannick Agnel
20
Park Tae-Hwan
22
Sun Yang
20
Sun Yang
20
Park Tae-Hwan
22
Peter Vanderkaay
28
Sun Yang
20
Ryan Cochrane
23
Oussama Mellouli
28
Matthew Grevers
27
Nick Thoman
26
Ryosuke Irie
22
Tyler Clary
23
Ryosuke Irie
22
Ryan Lochte
27
Cameron van der Burgh
24
Christian Sprenger
26
Brendan Hansen
30
Dániel Gyurta
23
Michael Jamieson
23
Ryo Tateishi
23
Michael Phelps
27
Chad Le Clos
20
Evgeny Korotyshkin
29
Chad Le Clos
20
Michael Phelps
27
Takeshi Matsuda
28
Michael Phelps
27
Ryan Lochte
27
László Cseh
26
Ryan Lochte
27
Thiago Pereira
26
Kosuke Hagino
17
Atleta

Prova
50m livre
50m livre
50m livre
100m livre
100m livre
100m livre
200m livre
200m livre
200m livre
400m livre
400m livre
400m livre
1500m livre
1500m livre
1500m livre
100m costas
100m costas
100m costas
200m costas
200m costas
200m costas
100m peito
100m peito
100m peito
200m peito
200m peito
200m peito
100m borboleta
100m borboleta
100m borboleta
200m borboleta
200m borboleta
200m borboleta
200m medley
200m medley
200m medley
400m medley
400m medley
400m medley

Londres 2012
2011
2010
2009
2008
Colocação Tempo Ranking Tempo Ranking Tempo Ranking Tempo Ranking Tempo
1
21,34
36
22,3
73
22.69
2
21,54
29
22,24
8
21.97
8
21.40
7
21.59
3
21,59
1
21,52
2
21.55
1
20.91
2
21.30
1
47,52
5
48,05
3
48.15
16
48.00
22
48.46
2
47,53
1
47,49
28
48.94
3
47,8
3
47,95
1
47.98
4
47.27
4
47.56
1
1:43.14
5
1:44.99
5
01:45.83
37
01:47.02
2
1:44.93
4
1:44.92
1
01:44.80
24
01:46.53
2
01:44.85
3
1:44.93
5
1:44.99
7
01:46.25
39
01:47.22
95
01:49.07
1
3:40.14
1
3:40.29
2
03:42.47
9
03:45.39
19
03:47.33
2
3:42.06
2
3:42.04
1
03:41.53
14
03:46.04
1
03:41.86
3
3:44.69
5
3:44.83
8
03:46.88
4
03:43.20
4
03:43.11
1
14:31.02
1
14:34.14
1
14:35.43
3
14:46.84
10
14:48.39
2
14:39.63
2
14:44.46
2
14:49.47
2
14:41.38
2
14:40.84
3
14:40.31
16
15:01.65
21
15:11.21
1
14:37.28
2
14:40.84
1
52,16
6
53,14
4
53.05
9
52.82
5
52.99
2
52,92
4
53,01
11
53.66
6
52.51
3
52.91
3
52,97
3
52,83
6
53.35
5
52.50
21
53.95
1
1:53.41
3
1:54.69
2
01:54.90
4
01:54.53
14
01:57.30
2
1:53.78
2
1:54.08
3
01:55.21
2
01:52.51
3
1:53.94
1
1:52.96
1
01:54.12
3
01:53.82
1
01:53.94
1
58,46
4
59,49
4
01:00.10
4
58.95
8
59.96
2
58,93
9
1:00.07
6
01:00.18
13
59.52
11
01:00.15
3
59,49
10
1:00.08
3
59.24
1
2:07.28
2
2:08.41
2
02:08.95
3
02:07.64
2
02:08.68
2
2:07.43
12
2:10.40
10
02:10.97
37
02:11.17
88
02:14.85
3
2:08.29
12
2:10.40
3
02:09.21
6
02:08.25
18
02:10.33
1
51,21
1
50,71
1
50.65
1
49.82
1
50.58
2
51,44
17
52,17
66
53.31
3
51,44
8
51,77
4
51.70
13
51.26
19
51.89
01:56.90
1
1:52.96
7
1:55.07
15
01:56.48
41
2
1:53.01
1
1:53.34
2
01:54.11
1
01:51.51
1
01:52.03
3
1:53.21
2
1:54.01
1
01:54.02
3
01:53.32
3
01:52.97
1
1:54.27
2
1:54.16
2
01:55.94
1
01:54.23
2
1:54.90
1
1:54.00
1
01:54.43
1
01:54.10
2
01:55.22
3
1:56.22
4
1:57.66
4
01:57.73
2
01:55.18
3
01:56.52
1
4:05.18
1
4:07.13
1
04:07.59
1
04:06.40
2
04:06.08
2
4:08.86
8
4:12.52
2
04:12.09
4
04:08.86
7
04:11.25
3
4:08.94
17
4:14.58
25
04:16.63
35
04:16.50
-

Na comparação dos melhores tempos dos atletas no masculino durante o ciclo 2008-2011 e
os tempos registrados nos Jogos Olímpicos Londres 2012, observa-se que:
• Houve evolução média de 0,87% nas marcas entre 2008 e 2009;
• Houve involução média de 0,95% nas marcas entre 2009 e 2010;
• Houve involução média de 0,79% nas marcas entre 2010 e 2011;
• Houve evolução média de 0,88% nas marcas entre 2011 e Londres 2012.
Outro cruzamento de dados ocorreu entre os resultados dos medalhistas olímpicos e dos
medalhistas em campeonatos mundiais em anos pré-olímpicos. O quadro abaixo mostra
quem subiu ao pódio nas competições em 2011 e 2012:
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Jogos Olímpicos
2012

Provas

Mundial 2011

Jogos Olímpicos
2008

Provas

Florent Manaudou

50m livre

Cesar Cielo

Cesar Cielo

50m livre

Cullen Jones

50m livre

Luca Dotto

Amaury Leveaux

50m livre

Ben WildmanTobriner
Cullen Jones

Cesar Cielo

50m livre

Alain Bernard

Alain Bernard

50m livre

Stefan Nystrand

Nathan Adrian

100m livre

James Magnussen

Alain Bernard

100m livre

Brent Hayden

James Magnussen

100m livre

Brent Hayden

Eamon Sullivan

100m livre

Filippo Magnini

Brent Hayden

100m livre

William Meynard

Jason Lezak

100m livre

Eamon Sullivan

Yannick Agnel

200m livre

Ryan Lochte

Cesar Cielo

100m livre

Park Tae-Hwan

200m livre

Michael Phelps

Michael Phelps

200m livre

Sun Yang

200m livre

Paul Biedermann

Park Tae-Hwan

200m livre

Sun Yang

400m livre

Park Tae-Hwan

Peter Vanderkaay

200m livre
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Mundial 2007

Michael Phelps
Pieter van den
Hoogenband
Park Tae-Hwan

Park Tae-Hwan

400m livre

Sun Yang

Park Tae-Hwan

400m livre

Park Tae-Hwan

Peter Vanderkaay

400m livre

Paul Biedermann

Zhang Lin

400m livre

Grant Hackett

Sun Yang

1500m livre

Sun Yang

Larsen Jensen

400m livre

Ryan Cochrane

1500m livre

Ryan Cochrane

Oussama Mellouli

1500m livre

Oussama Mellouli

1500m livre

Gergo Kis

Grant Hackett

1500m livre

Yuri Prilukov
Mateusz
Sawrymowicz
Yuri Prilukov

Matthew Grevers

100m costas

Camille Lacourt

Ryan Cochrane

1500m livre

David Davies

Nick Thoman

100m costas

Jérémy Stravius

Aaron Peirsol

100m costas

Ryan Lochte

Ryosuke Irie

100m costas

Ryosuke Irie

Matthew Grevers

100m costas

Aaron Peirsol

Tyler Clary

200m costas

Ryan Lochte

Arkady Vyatchanin

100m costas

Markus Rogan

Ryosuke Irie

200m costas

Ryosuke Irie

Hayden Stoeckel

100m costas

Ryan Lochte
Cameron van der
Burgh
Christian Sprenger

200m costas

Tyler Clary

Ryan Lochte

200m costas

Ryan Lochte

100m peito

Alexander Dale Oen

Aaron Peirsol

200m costas

Aaron Peirsol

100m peito

Arkady Vyatchanin

200m costas

Markus Rogan

Brendan Hansen

100m peito

Kosuke Kitajima

100m peito

Brendan Hansen

Dániel Gyurta

200m peito

Fabio Scozzoli
Cameron van der
Burgh
Dániel Gyurta

Alexander Dale Oen 100m peito

Kosuke Kitajima

Michael Jamieson

200m peito

Kosuke Kitajima

Hugues Duboscq

100m peito

Brenton Rickard

Ryo Tateishi

200m peito

Christian Vom Lehn

Kosuke Kitajima

200m peito

Kosuke Kitajima

Michael Phelps

100m borboleta

Michael Phelps

Brenton Rickard

200m peito

Brenton Rickard

Chad Le Clos

100m borboleta

Konrad Czerniak

Hugues Duboscq

200m peito

Loris Facci

Evgeny Korotyshkin

100m borboleta

Tyler McGill

Michael Phelps

100m borboleta

Michael Phelps

Chad Le Clos

200m borboleta

Michael Phelps

Milorad Cavic

100m borboleta

Ian Crocker

Michael Phelps

200m borboleta

Takeshi Matsuda

Andrew Lauterstein

100m borboleta

Albert Subirats

Takeshi Matsuda

200m borboleta

Wu Peng

Michael Phelps

200m borboleta

Michael Phelps

Michael Phelps

200m medley

Ryan Lochte

László Cseh

200m borboleta

Wu Peng

Ryan Lochte

200m medley

Michael Phelps

Takeshi Matsuda

200m borboleta

Nikolay Skvortsov

László Cseh

200m medley

László Cseh

Michael Phelps

200m medley

Michael Phelps

Ryan Lochte

400m medley

Ryan Lochte

László Cseh

200m medley

Ryan Lochte

Thiago Pereira

400m medley

Tyler Clary

Ryan Lochte

200m medley

László Cseh

Kosuke Hagino

400m medley

Yuya Horihata

Michael Phelps

400m medley

Michael Phelps

László Cseh

400m medley

Ryan Lochte

Ryan Lochte

400m medley

Luca Marin

Dentre os 39 medalhistas em provas masculinas, em Londres 2012, 20 deles já haviam
alcançado o pódio na prova realizada um ano antes, no campeonato mundial. Em Pequim
2008, por sua vez, dos 41 medalhistas, 17 terminaram entre os três primeiros no Mundial de
2007.
Outro aspecto importante é que a idade dos medalhistas olímpicos varia entre 17 e 30 anos,
mas apenas os atletas que estavam com até 23 anos, em Londres 2012, ocupavam uma posição
inferior aos 50 mais bem classificados no ranking mundial no primeiro ano do ciclo olímpico.
Ou seja, nenhum nadador com mais de 19 anos e ranking inferior ao Top 50 conseguiu uma
medalha nos Jogos Olímpicos.
A Tabela 1 mostra a evolução do ranking mundial dos medalhistas em provas masculinas, nos
Jogos Olímpicos Londres 2012, nos quatro anos que precederam o evento. Percebe-se que
77% deles estavam entre os 50 melhores do mundo em 2008; em 2009, esse número subiu
para 87%; em 2010, foram 92%; em 2011, atingiu os 100%.
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Posição no ranking
Entre os 10
Entre 11 e 30
Entre 31 e 50
Entre 50 e 150
Acima de 150

23
7
0
2
7

2008
59%
18%
0%
5%
18%

77%
23%

24
5
5
5

2009
62%
13%
13%
13%
0%

87%
13%

31
5
0
2
1

2010
79%
13%
0%
5%
3%

92%
8%

32
6
1
0
0

2011
82%
15% 100%
3%
0%
0%
0%

Tabela 1: Evolução do ranking masculino de 2008 a 2011
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 2 também apresenta a evolução do ranking masculino, mas no ciclo entre 20042007. Nota-se que 71% dos medalhistas em Pequim 2008 ocupavam uma das 50 melhores
colocações em suas provas no ano de 2004; em 2005, foram 88%; já em 2006 e 2007, 93%.
Posição no ranking
Entre os 10
Entre 11 e 30
Entre 31 e 50
Entre 50 e 150
Acima de 150

16
11
2
8
4

2004
39%
27%
5%
20%
10%

71%
29%

22
7
7
4
1

2005
54%
17%
17%
10%
2%

88%
12%

26
10
2
1
2

2006
63%
24%
5%
2%
5%

93%
7%

33
3
2
2
1

2007
80%
7%
5%
5%
2%

93%
7%

Tabela 2: Evolução do ranking masculino de 2004 a 2007
Fonte: Ricardo de Moura

Ao analisar o quadro de evolução do ranking mundial com os tempos registrados pelos
medalhistas entre 2008 e 2011, além das marcas obtidas em Londres 2012, observa-se que as
melhoras nos tempos não obedecem necessariamente a evolução do ranking dos atletas.
Nos dois últimos ciclos olímpicos, somente três medalhistas não figuravam entre os 50
primeiros do ranking de suas provas no ano que precedeu os Jogos. Porém, isso não garante
que eles tenham melhorado seus tempos.
Após a apresentação e análise dos dados nas provas masculinas, agora é a vez do feminino. No
quadro abaixo, estão disponíveis a idade, os melhores tempos e o ranking das nadadoras no
ciclo 2008-2012:
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Idade em
Londres
Ranomi Kromowidjojo
21
Aliaksandra Herasimenia
26
Marleen Veldhuis
33
Ranomi Kromowidjojo
21
Aliaksandra Herasimenia
26
Tang Yi
19
Allison Schmitt
22
Camille Muffat
22
Bronte Barratt
23
Camille Muffat
22
Allison Schmitt
22
Rebecca Adlington
23
Katie Ledecky
15
Mireia Belmonte
21
Rebecca Adlington
23
Missy Franklin
17
Emily Seebohm
20
Aya Terakawa
27
Missy Franklin
17
Anastasia Fesikova
22
Elizabeth Beisel
19
Ruta Meilutyte
15
Rebecca Soni
25
Satomi Suzuki
21
Rebecca Soni
25
Satomi Suzuki
21
Yulia Efimova
20
Dana Vollmer
24
Lu Ying
23
Alicia Coutts
24
Jiao Liuyang
20
Mireia Belmonte
21
Natsumi Hoshi
21
Ye Shiwen
16
Alicia Coutts
24
Caitlin Leverenz
21
Ye Shiwen
16
Elizabeth Beisel
19
Li Xuanxu
18
Atleta

Prova
50m livre
50m livre
50m livre
100m livre
100m livre
100m livre
200m livre
200m livre
200m livre
400m livre
400m livre
400m livre
800m livre
800m livre
800m livre
100m costas
100m costas
100m costas
200m costas
200m costas
200m costas
100m peito
100m peito
100m peito
200m peito
200m peito
200m peito
100m borboleta
100m borboleta
100m borboleta
200m borboleta
200m borboleta
200m borboleta
200m medley
200m medley
200m medley
400m medley
400m medley
400m medley

Londres 2012
2011
2010
2009
2008
Colocação Tempo Ranking Tempo Ranking Tempo Ranking Tempo Ranking Tempo
1
24,05
2
24,27
2
24.40
14
24.68
18
24.92
2
24,28
5
24,57
10
24.80
12
24.62
11
24.72
3
24,39
3
24,39
3
23.96
4
24.09
1
53
5
53,6
1
53.44
9
53.31
13
54.01
2
53,38
2
53,45
4
53.82
32
54.46
27
54.52
3
53,44
14
54,08
11
54.12
20
53.88
37
54.82
1
1:53.61
6
1:55.82
2
01:56.10
2
01:54.96
5
01:55.92
2
1:55.58
7
1:55.95
4
01:56.92
30
01:57.84
36
01:58.30
3
1:55.81
5
1:55.74
12
01:57.46
34
01:58.19
7
01:56.60
1
4:01.45
3
4:03.23
7
04:05.49
14
04:06.13
17
04:06.68
2
4:01.77
21
4:07.78
13
04:06.19
6
04:02.51
11
04:05.05
3
4:03.01
2
4:02.84
2
04:04.55
4
04:00.79
3
04:02.24
1
8:14.63
55
8:36.05
2
8:18.76
3
8:22.78
79
08:43.17
114
08:44.03
3
8:20.32
1
8:17.51
1
08:21.25
4
08:16.81
1
08:14.10
1
58,33
5
59,18
14
01:00.16
25
01:00.50
2
58,68
6
59,21
2
59.21
3
58.88
7
59.33
3
58,83
4
59,17
3
59.41
11
59.67
24
01:00.68
1
2:04.06
1
2:05.10
8
02:08.05
17
02:09.16
2
2:05.92
9
2:07.91
22
02:10.25
2
02:04.94
7
02:07.88
3
2:06.55
7
2:07.82
6
02:07.83
3
02:06.39
4
02:06.92
1
1:05.47
23
1:07.96
100
01:09.95
2
1:05.55
1
1:04.91
1
01:04.93
2
01:04.84
6
01:06.73
3
1:06.46
14
1:07.39
8
01:06.94
12
01:06.32
128
01:10.49
1
2:19.59
1
2:21.03
1
02:20.69
2
02:20.38
1
02:20.22
2
2:20.72
7
2:24.36
5
02:23.83
37
02:25.84
3
2:20.92
2
2:22.22
10
02:24.55
17
02:23.62
5
02:23.76
1
55,98
1
56,47
4
57.39
7
56.94
20
58.35
2
56,87
3
57,06
36
58.98
35
58.36
111
01:00.19
3
56,94
2
56,94
6
57.53
133
01:00.39
02:04.50
2
02:04.72
1
2:04.06
2
2:04.44
1
02:05.46
5
2
2:05.25
7
2:06.25
11
02:07.85
15
02:06.90
28
02:09.32
3
2:05.48
5
2:05.91
7
02:07.27
11
02:06.44
11
02:07.02
1
2:07.57
1
2:08.90
1
02:09.37
2
2:08.15
2
2:09.00
2
02:09.70
35
02:13.24
9
02:11.43
3
2:08.95
4
2:09.39
9
02:10.84
20
02:12.06
8
02:11.28
1
4:28.43
3
4:33.66
2
04:33.79
2
4:31.27
1
4:31.78
3
04:34.04
7
04:34.80
4
04:32.87
3
4:32.91
2
4:33.34
4
04:34.59
2
04:30.43
9
04:36.35

Comparando as melhores marcas de todas as nadadoras no ciclo 2008-2011 e seus tempos
em Londres 2012, verifica-se que:
• Houve evolução média de 0,94% nas marcas entre 2008 e 2009;
• Houve involução média de 0,29% nas marcas entre 2009 e 2010;
• Houve evolução média de 0,86% nas marcas entre 2010 e 2011;
• Houve evolução média de 0,92% nas marcas entre 2011 e Londres 2012.
Outro cruzamento de dados ocorreu entre as medalhistas olímpicas e as medalhistas nos
campeonatos mundiais realizados em ano pré-olímpico. No quadro abaixo, são identificadas
as atletas que foram ao pódio nas duas competições:
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Olimpíadas 2012

Provas

Mundial 2011

Olimpíadas 2008

Provas

Mundial 2007

Ranomi
Kromowidjojo

50m livre

Therese Alshammar

Britta Steffen

50m livre

Libby Trickett

Aliaksandra
Herasimenia

50m livre

Ranomi
Kromowidjojo

Dara Torres

50m livre

Therese
Alshammar

Marleen Veldhuis

50m livre

Marleen Veldhuis

Cate Campbell

50m livre

Marleen Veldhuis

Ranomi
Kromowidjojo

100m livre

Aliaksandra
Herasimenia

Britta Steffen

100m livre

Libby Trickett

Aliaksandra
Herasimenia

100m livre

Jeanette Ottesen

Libby Trickett

100m livre

Marleen Veldhuis

Tang Yi

100m livre

Ranomi
Kromowidjojo

Natalie Coughlin

100m livre

Britta Steffen

Allison Schmitt

200m livre

Federica Pellegrini

Federica
Pellegrini

200m livre

Laure Manaudou
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Camille Muffat

200m livre

Kylie Palmer

Sara Isakovic

200m livre

Annika Lurz

Bronte Barratt

200m livre

Camille Muffat

Pang Jiaying

200m livre

Federica Pellegrini

Camille Muffat

400m livre

Federica Pellegrini

Rebecca
Adlington

400m livre

Laure Manaudou

Allison Schmitt

400m livre

Rebecca Adlington

Katie Hoff

400m livre

Otylia Jedrzejczak

Rebecca Adlington

400m livre

Camille Muffat

Joanne Jackson

400m livre

Ai Shibata

Katie Ledecky

800m livre

Rebecca Adlington

Rebecca
Adlington

800m livre

Kate Ziegler

Mireia Belmonte

800m livre

Lotte Friis

Alessia Filippi

800m livre

Laure Manaudou

Rebecca Adlington

800m livre

Kate Ziegler

Lotte Friis

800m livre

Hayley Peirsol

Missy Franklin

100m costas

Zhao Jing

Natalie Coughlin

100m costas

Natalie Coughlin

Emily Seebohm

100m costas

Anastasia Fesikova

Kirsty Coventry

100m costas

Laure Manaudou

Aya Terakawa

100m costas

Natalie Coughlin

Margaret Hoelzer

100m costas

Reiko Nakamura

Missy Franklin

200m costas

Missy Franklin

Kirsty Coventry

200m costas

Margaret Hoelzer

Anastasia Fesikova

200m costas

Belinda Hocking

Margaret Hoelzer

200m costas

Kirsty Coventry

Elizabeth Beisel

200m costas

Sharon van
Rouwendaal

Reiko Nakamura

200m costas

Reiko Nakamura

Ruta Meilutyte

100m peito

Rebecca Soni

Leisel Jones

100m peito

Leisel Jones

Rebecca Soni

100m peito

Leisel Jones

Rebecca Soni

100m peito

Tara Kirk

Satomi Suzuki

100m peito

Ji Liping

Mirna Jukic

100m peito

Anna Khlistunova

Rebecca Soni

200m peito

Rebecca Soni

Rebecca Soni

200m peito

Leisel Jones

Satomi Suzuki

200m peito

Yulia Efimova

Leisel Jones

200m peito

Megan Jendrick

Yulia Efimova

200m peito

Martha McCabe

Sara Nordenstam

200m peito

Kirsty Balfour

Dana Vollmer

100m borboleta

Dana Vollmer

Libby Trickett

100m borboleta

Libby Trickett

100m borboleta

Jessicah Schipper

Lu Ying

100m borboleta

Alicia Coutts

Christine
Magnuson

Alicia Coutts

100m borboleta

Lu Ying

Jessicah Schipper

100m borboleta

Natalie Coughlin

Jiao Liuyang

200m borboleta

Jiao Liuyang

Liu Zige

200m borboleta

Jessicah Schipper

Mireia Belmonte

200m borboleta

Ellen Gandy

Jiao Liuyang

200m borboleta

Kim Vandenberg

Natsumi Hoshi

200m borboleta

Liu Zige

Jessicah Schipper

200m borboleta

Otylia Jedrzejczak

Ye Shiwen

200m medley

Ye Shiwen

Stephanie Rice

200m medley

Katie Hoff

Alicia Coutts

200m medley

Alicia Coutts

Kirsty Coventry

200m medley

Kirsty Coventry

Caitlin Leverenz

200m medley

Ariana Kukors

Natalie Coughlin

200m medley

Stephanie Rice

Ye Shiwen

400m medley

Elizabeth Beisel

Stephanie Rice

400m medley

Katie Hoff

Elizabeth Beisel

400m medley

Hannah Miley

Kirsty Coventry

400m medley

Iana Martynova

Li Xuanxu

400m medley

Stephanie Rice

Katie Hoff

400m medley

Stephanie Rice

Dentre as 39 medalhistas nos Jogos Olímpicos Londres 2012, 19 foram ao pódio na mesma
prova durante o campeonato mundial do ano anterior. Já em 2008, das 39 medalhistas, 16
também terminaram entre as três primeiras no campeonato mundial de 2007.
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A idade das medalhistas olímpicas variou entre 15 e 33 anos, mas apenas as nadadoras com
até 24 anos, em Londres 2012, não apareciam entre as 50 melhores do ranking no primeiro
ano do ciclo. Isso significa que nenhuma atleta com mais de 20 anos e ranking inferior ao Top
50 conseguiu uma medalha ao fim do ciclo.
A Tabela 3 mostra a evolução das nadadoras no ranking mundial no ciclo olímpico de Londres
2012. Em 2008, 69% das medalhistas estavam no Top 50 em suas provas; em 2009, foram
82%; em 2010, 90%; e em 2011, 100%.
Posição no ranking
Entre os 10
Entre 11 e 30
Entre 31 e 50
Entre 50 e 150
Acima de 150

16
9
2
3
8

2008
41%
23%
5%
8%
21%

69%
28%

15
12
5
1
5

2009
39%
31%
13%
3%
13%

82%
15%

28
6
1
2
2

2010
72%
15%
3%
5%
5%

90%
10%

32
6
1
0
0

2011
82%
15% 100%
3%
0%
0%
0%

Tabela 3: Evolução do ranking feminino de 2008 a 2011
Fonte: Elaboração própria

Já a Tabela 4 apresenta os resultados obtidos no ciclo entre 2004 e 2007. Percebe-se que 64%
das medalhistas, em Pequim 2008, figuravam no Top 50 em 2004; em 2005, o número foi
para 79%; em 2006, 82%; e em 2007, 95%.
Posição no ranking
Entre os 10
Entre 11 e 30
Entre 31 e 50
Entre 50 e 150
Acima de 150

17
3
5
6
8

2004
44%
8%
13%
15%
21%

64%
36%

19
8
4
1
7

2005
49%
21%
10%
3%
18%

79%
21%

19
10
3
4
3

2006
49%
26%
8%
10%
8%

82%
18%

29
8
0
1
1

2007
74%
21%
0%
3%
3%

95%
5%

Tabela 4: Evolução do ranking feminino de 2004 a 2007
Fonte: Ricardo de Moura

Assim como no masculino, após a elaboração de um comparativo entre a evolução registrada
no ranking mundial e os tempos obtidos pelas medalhistas entre 2008 e 2011, além das
marcas alcançadas em Londres 2012, constata-se que a melhoras nas marcas não obedecem a
evolução do ranking.
Nos últimos dois ciclos olímpicos, somente duas medalhistas não apareciam entre as 50 mais
bem classificadas no ranking de 2011, o que não garante que elas tenham melhorado seus
tempos.

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo deste estudo era verificar se a metodologia utilizada no ciclo anterior ainda
era válida para o período subsequente, tendo em vista a evolução da modalidade esportiva.
Tal análise deve ser realizada de forma contínua para o acompanhamento dos resultados e a
adoção da melhor metodologia no futuro.
O crescimento da utilização de técnicas de análise fatorial em pesquisas como essa é a
possibilidade de se formular diferentes análises, verificando rapidamente se os dados satisfazem
às pressuposições, criando novas variáveis e executando diagnósticos com grandes base de
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dados.
O trabalho ajudou a identificar tendências sobre as marcas, a evolução no ranking e a idade
dos atletas. Uma das mais relevantes, relativa ao último ciclo olímpico, talvez tenha sido a que
nenhum atleta com mais de 19 anos, no masculino, e 20 anos no feminino, fora do Top 50
no ranking mundial em 2008, conseguiu uma medalha em Londres 2012.
Trazendo para o exemplo brasileiro, em que a natação nacional já conquistou 179 medalhas
em Jogos Pan-americanos1 (134 no masculino e 45 no feminino) e 13 em Jogos Olímpicos
(todas no masculino), é fundamental continuar investindo de forma objetiva e qualitativa na
modalidade.
Tais números podem ajudar a CBDA no momento em que houver necessidade de priorizar
os investimentos, sobretudo nos principais atletas. Por isso, conhecer o ambiente em que
a modalidade se encontra e o patamar ocupado pelo Brasil são os primeiros passos para
transformar o país em potência olímpica.
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RESUMO

Atenta às necessidades e expectativas das partes interessadas, a Confederação Brasileira de
Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) traçou o seguinte objetivo estratégico: “promover
eventos esportivos de excelência”. Com o intuito de aprofundar a mecânica de promoção de
grandes eventos esportivos, este Trabalho de Conclusão de Curso quer pesquisar quais são os
padrões e as melhores práticas nas fases pré, durante e pós-eventos esportivos, por meio de
manuais de organização de eventos de outras Organizações Esportivas Olímpicas (OEOs),
bem como buscar subsídios teóricos acerca do tema e ser um norteador para a posterior construção do Manual de Eventos Esportivos da CBDV. Os manuais analisados foram elaborados
entre 2003 e 2015 e, mesmo com um intervalo de doze anos, são semelhantes quanto às estruturas e aos tópicos abordados. Criar um manual com informações importantes não garante
a excelência, mas criá-lo, cumprir seus processos e atualizá-lo a cada evento, registrando os
pontos positivos e gerenciando os pontos negativos, fará com que qualquer OEO promova
eventos esportivos de excelência.
Palavras-chave: Eventos esportivos, organizações esportivas, manual de eventos.

ABSTRACT

Attentive to the needs and expectations of stakeholders, Brazilian Sports Confederation for the
Visually Impaired (CBDV) outlined a strategic objective: “promoting excellence sporting events.”
In order to study in depth these mechanics, this Course Conclusion Assignment aims to research
what are the standards and best practices in the pre-stage, during and after sporting events, through
organizing events manuals from other Olympic Sports Organizations (OEOs, in Portuguese) and
seek theoretical support on the subject and be a guiding for the later construction of the Sporting
Events Manual of the CBDV. The analyzed manuals were drafted between 2003 and 2015 and,
despite an interval of twelve years, in fact they are very similar in their structures and topics addressed. To create a manual with important informations does not guarantee excellence, but to
creat it, to fulfill its processes and to update every event recording the strengths and managing
weaknesses, will make any OEO promote excellence sporting events.
Keywords: Sports events, sports organizations, events manual.
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1 | INTRODUÇÃO
Fundada em 2008, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV)
é responsável pela gestão de três modalidades esportivas paralímpicas: Futebol de 5, Goalball
e Judô. Para a entidade, isso representa organizar anualmente nove eventos regionais e cinco
eventos nacionais, além das fases de treinamento das seleções. Seus recursos são oriundos da
Lei Agnelo/Piva e de patrocínios específicos para cada uma das três modalidades.

Figura 01 – Os eventos da CBDV

Em 2013, durante a elaboração de seu Planejamento Estratégico, a CBDV definiu como
missão: “gerenciar e representar, nacional e internacionalmente, o esporte para cegos e
deficientes visuais, promovendo o desenvolvimento pessoal, profissional e a inclusão social
de seus praticantes”. Já sua visão de futuro é: “superar os resultados alcançados nos Jogos
Paralímpicos Londres 2012 nas modalidades gerenciadas pela CBDV, inspirando cegos e
deficientes visuais para a prática esportiva, consolidando-se como entidade de excelência em
gestão”.
Com metas que vão além dos resultados esportivos, a CBDV precisa transformar seus objetivos
estratégicos em projetos estratégicos, e estes, por sua vez, precisam ter forte comprometimento
com os stakeholders, uma vez que é no evento que estão reunidos atletas, patrocinadores,
fornecedores e fãs, entre outros.
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Figura 02 – Os stakeholders da CBDV

Para Magalhães (2012, p.56), é fundamental mapear e padronizar as atividades em processos e
conhecer as necessidades e expectativas das partes interessadas. De acordo com a Solidariedade
Olímpica Internacional (2007, p.280), a organização de um evento é uma maneira de
desenvolver a imagem da Organização Esportiva Olímpica (OEO) através da satisfação dos
stakeholders.
Atenta às necessidades e expectativas das partes interessadas, a CBDV traçou o seguinte
objetivo estratégico: “promover eventos esportivos de excelência”. Mas o que seria um evento
esportivo de excelência?
Segundo Zanella (2012, p.2) é demonstrar arte e competência para corresponder a todos esses
anseios, com a prestação de serviços eficientes que superem a expectativa dos participantes. Já
para a Solidariedade Olímpica Internacional:
“Um evento bem-sucedido deve estar integrado, desde o início até o médio e longo prazos, com a
estratégia de desenvolvimento da OEO. Sem um planejamento adequado, o evento certamente se tornará
uma atividade pontual, desvinculada dos objetivos estratégicos globais da organização (2007, p.280).”

Ao produzir um evento esportivo de excelência, é fundamental desenvolver aspectos legais e de
funcionamento apropriados, compor e gerir os recursos humanos e identificar as instalações
necessárias para organizá-lo. Para que isso ocorra, deve-se identificar as principais fases que
compõem a organização de um evento.
De acordo com Giacaglia (2003, p.21) o evento é dividido em quatro fases: planejamento,
implementação, controle e avaliação. Na visão da Solidariedade Olímpica Internacional (2007,
p.298) o evento se divide em: projeto, desenvolvimento, implementação e dissolução. Poit
(2013, p.77) cria um ciclo bem parecido com as fases citadas por Giacaglia e Solidariedade
Olímpica Internacional.
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Figura 03 – Ciclo do Evento Esportivo, adaptado de Poit.

Buscando estudar a fundo a mecânica de promoção de eventos esportivos de excelência, este
trabalho tem como objetivo pesquisar quais são os padrões e as melhores práticas nas fases
pré, durante e pós-eventos, por meio de manuais de organização de eventos de outras OEOs,
assim como obter subsídios teóricos acerca do tema e ser um norteador para a posterior
construção do Manual de Eventos Esportivos da CBDV.
Na última década, o Brasil sediou os principais eventos esportivos do mundo: os Jogos Panamericanos e Parapan-americanos 2007, os Jogos Mundiais Militares 2011, a Copa das
Confederações 2013 e a Copa do Mundo de Futebol 2014. Além disso, o país ainda se prepara
para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Isso tudo garantiu um legado, pois
milhares de pessoas trabalharam direta ou indiretamente nos eventos e se especializaram em
gestão esportiva. Sendo assim, é justificável que estudos sobre o tema sejam elaborados com a
intenção de buscar a excelência gerencial em eventos.

2 | DESENVOLVIMENTO
Esta pesquisa tem natureza aplicada e é classificada como exploratória, pois proporciona mais
familiaridade com o problema. Por conta da pouca bibliografia destinada ao tema, caracterizase como pesquisa documental, recorrendo aos seguintes manuais de eventos produzidos por
instituições esportivas: EAA Organisational Manual (2003), ITU Event Organiser’s Manual
(2015), FIBA National Federations Manual (2010), IRFU Event Management Handbook
(2008), OHF Event Organisation Manual for Tournaments (2012) e QLD Triathlon Event
Management & Race Operations Manual (2012).
Tais manuais foram coletados a partir dos sites oficiais das organizações. São documentos
públicos que visam ao compartilhamento de ideias e disseminação do conhecimento acerca
da produção de grandes eventos e de suas respectivas modalidades esportivas.
Padronizar processos em manuais tem sido prática constante em organizações administrativas,
educacionais ou esportivas. Acredita-se que a elaboração de manuais e o cumprimento de suas
normas, além de harmonia nos processos, tornam as atividades mais bem-sucedidas. Para
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Oliveira (2001, p.388):
\“Manual é todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, políticas, objetivos,
instruções e orientações que devem ser obedecidos e cumpridos pelos funcionários da empresa, bem
como a forma como estas serão executadas, quer seja individualmente ou em conjunto.”

Cury, por sua vez, defende a uniformização de procedimentos:
“Documentos elaborados dentro de uma empresa com a finalidade de uniformizar os procedimentos
que devem ser observados nas diversas áreas de atividades, sendo, portanto, um ótimo instrumento de
racionalização de métodos, de aperfeiçoamento do sistema de comunicações, favorecendo, finalmente,
a integração dos diversos subsistemas organizacionais, quando elaborados cuidadosamente com base na
realidade da cultura organizacional (2005, p.415).”

Trazendo a discussão para o âmbito esportivo, temos exemplos de OEOs que organizam
seus eventos por meio de manuais, considerando-os ferramentas importantes em termos de
qualidade da entrega do produto final. De acordo com a QLD:
“O manual permite à organização do evento definir prazos, identificar tarefas essenciais e identificar as
pessoas responsáveis por cada tarefa. A iniciativa também visa aumentar a qualidade holística dos eventos,
tornando-os mais seguros e melhor entregues (2012, p.3).”

Para a OHF (2012, p.3):
“A necessidade do manual foi identificada quando nos esforçamos para garantir que todos os nossos
eventos são planejados de forma profissional e consistente.”

2.1 Apresentação dos Resultados
Para Poit (2013, p.77), a organização de eventos está longe de se constituir uma ciência exata,
mas a adoção de certos procedimentos e preceitos técnicos podem reduzir sensivelmente a
probabilidade de erros.
Para que isso ocorra, é fundamental que as ações sejam planejadas e documentadas, segundo
as OEOs participantes da pesquisa. Através dos manuais de eventos esportivos selecionados,
este trabalho apresenta os tópicos mais relevantes encontrados em cada documento analisado
e, por mais que os manuais sejam de organizações e esportes diferentes, percebe-se que suas
estruturas gerenciais são muito parecidas.
Planejamento estratégico
Analisando os manuais, observa-se o quanto é importante a fase pré-evento em termos de
planejamento, pois é neste período que são realizados os estudos de viabilidade operacional,
técnica e financeira.
O planejamento é um projeto crítico que deve ser coordenado a nível estratégico. O processo inclui a
definição de metas e a elaboração de objetivos, necessidades de recursos e cronogramas para a consecução
desses objetivos. (EAA, 2003, p. 9)

O objetivo deste planejamento é entender a situação atual e aquela que se pretende chegar ao
final do evento.
O que pretendemos? Qual é o nosso público? Quanto vai custar? Quais são os riscos? Quais
são as oportunidades? Como executar o evento? Como avaliar o pós-evento? Tais questões
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necessitam de respostas claras, uma vez que passarão a ser objetivos estratégicos do projeto, e
seu cumprimento levará ao sucesso do evento.
De acordo com a ITU (2015, p.17), todos os eventos devem ser realizados sob os seguintes
princípios:
• Seguro e justo;
• Boa relação com espectador e mídia;
• Satisfação dos patrocinadores;
• Rentabilidade;
• Consistência da marca – “olhar e sentir”;
• Legado para a cidade anfitriã e para a federação local.
Para a FIBA (2014, p.45), os objetivos estratégicos são:
• Proporcionar as melhores condições de jogo para os atletas e as equipes participantes;
• Garantir que o evento seja extensivamente relatado na mídia;
• Maximizar o número de espectadores em todos os jogos e lhes proporcionar uma
experiência inesquecível;
• Garantir que o evento seja um sucesso do ponto de vista orçamental e que todas as partes
estejam satisfeitas com os resultados;
• Garantir que o conhecimento e a experiência, adquirida com eventos anteriores, esteja
totalmente documentado e utilizado no próximo evento.
Cronograma do Evento
A elaboração do cronograma também é feita durante a fase de planejamento, auxiliando na
gestão do tempo. Existem vários tipos de cronograma: mensal, semanal, diário ou até minuto
a minuto.
O cronograma de trabalho compreende a descrição detalhada das atividades do evento,
indicação dos responsáveis pela execução e a data estimada de início e termino de cada tarefa.
(ZANELLA, 2012, p.107) Para Cesca (2008, p.55) ele tem importância fundamental como
ferramenta de avaliação de viabilidade de todas as tarefas e providências.
Já a IRFU (2008, p. 12) alerta que o cronograma deve ser previsível e que, caso uma área
atrase a entrega, poderá influenciar outra área, provocando um efeito dominó e culminando
com um trabalho feito às pressas.
No quadro abaixo, há um exemplo de cronograma utilizado pela ITU. Ele contempla cinco
colunas, na qual a primeira e mais importante é a definição da entrega. Logo após, possíveis
comentários, o nome da pessoa responsável, a data prevista para entrega e por fim uma marca
para sinalizar se a tarefa foi cumprida.
Entrega
Definir organograma
Matriz de responsabilidades

83

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Comentários

Responsável

Data

Completo?

Visão e objetivos
Definir metas mensais
Licenças/Aprovações
Cotação de serviços
Plano de Catering
Plano de Operações médicas
Plano de Comunicação
Plano de Contingência
Plano de Transporte
Plano de Evacuação
Plano de Serviços ao Espectador
Plano de Gestão de Tráfego/Mapa

Figura 4 – Exemplo de cronograma. Adaptado de ITU (2015, p.207)

Organograma do Evento
A criação da estrutura organizacional de um evento depende de vários fatores, sendo um deles
o tamanho do evento. Se ele for de grandes dimensões e alto grau de complexidade, mais
pessoas terão que integrar o organograma. Essa estrutura também é discutida internamente
através do planejamento estratégico.
O organograma do evento é uma estrutura que precisa ser elaborada internamente, baseada
nos pontos fortes coletivos de sua equipe. (ITU, 2015, p.23). Para a IRFU (2008, p.25),
as pessoas nomeadas para os cargos indicados devem ter conhecimento e experiência para
realização de suas tarefas. Os voluntários, por sua vez, não fazem parte do organograma dos
eventos das organizações pesquisadas, o que não significa que não sejam peças fundamentais
para o sucesso do evento. Eles podem ser recrutados para trabalhar em qualquer área descrita
no organograma, dependendo da demanda.
O processo de recrutamento precisa ser feito de forma séria e profissional, aproveitando as
competências dos voluntários e encaminhando-os às áreas onde desempenharão seus papéis
de forma motivada. A EAA (2003, p. 136) resume bem esse processo:
• Avaliação do número de voluntários necessários;
• Cronograma para recrutamento e emprego de pessoal;
• Descrições dos cargos;
• Recrutamento;
• Orientação e formação;
• Motivação;
• Coordenação e controle;
• Serviços (uniformes, refeições, lembranças de reconhecimento, festas, etc.).
Plano operacional
Enquanto o planejamento estratégico mostra o caminho que deve ser seguido, o plano
operacional define como vamos atingir os objetivos estratégicos planejados. Ele envolve
toda a logística de hospedagem, alimentação, transporte, chegadas e partidas, montagem e
desmontagem da arena de competição, catering, segurança, credenciamento, serviços médicos,
área VIP, hospitalidade, entre outros.
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Figura 5. Sugestão de estrutura organizacional. EAA (2003, p.31)

Para EAA (2003, p. 31) o plano operacional refere-se à execução de atividades específicas
diretamente relacionadas com a entrega do evento em questão. No quadro abaixo, é possível
visualizar atividades fundamentais de um evento esportivo que têm impacto direto no Plano
Operacional.
Operação

Área Responsável

Data / Horário

Chegadas de equipes/atletas/árbitros
Transporte Aeroporto x Acomodação
Refeições
Congresso Técnico
Montagem de Arena
Transporte Acomodação x Local de Competição
Cerimônia de Abertura
Início da Competição
Serviços Médicos
Entrega de Brindes
Apresentação do Esporte
Hospitalidade/Área VIP
Serviços de Mídia
Término da Competição
Transporte Local de Competição X Acomodação
Cerimônia de Encerramento
Desmontagem de Arena
Partidas de equipes/atletas/árbitros

Plano de marketing
Deve ser iniciado logo após a definição dos objetivos estratégicos relacionados ao mercado.
Seu principal objetivo é atrair espectadores e outras formas de apoio (públicos de mídia,
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voluntários, autoridades civis, outras organizações, etc.), sensibilizando e comprovando a
importância do evento.
Durante a fase de análise externa do planejamento estratégico do evento, a organização deve
conhecer o tipo de espectadores propícios a comparecer, entendendo como eles pensam esse
público e criando estratégias para atraí-los.
As OEOs pesquisadas, com exceção de FIBA e EAA, abordaram o marketing de eventos de
forma tímida. Já as duas citadas acima, apresentaram mais entendimento quanto ao tema e
exibiram propriedades do plano de marketing que devem ser exploradas em um evento. No
caso da EAA, há um capítulo dedicado ao marketing comercial e outro ao promocional. A
FIBA, por sua vez, foca no promocional.
Ambas concordam que precisam analisar o perfil das pessoas e lhes apresentar um produto
que agrade. Para a EAA (2003, p.117), a primeira área a ser analisada é o mercado local.
Quem são as pessoas interessadas no esporte? Quais são suas idades? Como elas podem ser comunicadas?
O que seria necessário para convencê-las a apoiar o evento? Existe alguma tendência que deve ser
considerada?

A EAA (2003, p.119) faz uso das seguintes ferramentas promocionais:
• Outdoors;
• Bandeiras nas ruas e banners;
• Anúncios em ônibus, trens e táxis.
Para a FIBA, devido à popularidade do basquete, o foco principal é o patrocinador. A
entidade procura explorar as características e as possibilidades de comercialização de direitos
televisivos. Porém, as questões abordadas em seu manual nos ensinam que, antes de tudo, é
preciso conhecer nossa organização e saber quais são nossos objetivos institucionais e quais
são os do evento a ser organizado.
As organizações esportivas fazem perguntas erradas ao elaborarem seu planejamento de marketing com
foco no patrocinador. Segundo eles, as perguntas certas são: Quem somos nós? Qual é o nosso produto?
Qual é a nossa mensagem? Quem será impactado? Como vamos comunicar a nossa mensagem? (FIBA,
2014, p.25).

Para eles, identificar uma mensagem para atingir o patrocinador não é ciência, mas requer
tempo e lógica. Por isso, acredita-se na existência de uma sequência de sucesso a ser seguida,
que deve ser construída a partir do interior da OEO.
Gestão do Risco
A gestão do risco não é uma fase do evento, mas deve estar presente durante todas as fases.
Trata-se de uma abordagem sistemática, cujo objetivo é controlar possíveis acontecimentos
que coloquem a realização do evento em risco, como: chances de forte chuva, brigas na
torcida, ação de cambistas, falsificação de ingressos, engarrafamento, entre outros.
Para a EAA (2003, p.58), a organização deve produzir uma estratégia de gestão do risco que
inclua os seguintes elementos:
• identificar perigos (e como eles podem ser solucionados);
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• avaliar os riscos (baixo, médio, alto);
• avaliar precauções e medidas de controle;
• registrar os resultados;
• implementar precauções e medidas de controle;
• contratar seguro com cobertura adequada;
• reavaliar e, se necessário, mudar a estratégia.
Para a IRFU (2008, p.30) duas categorias de ocorrências inesperadas devem ser abordadas:
aquelas dentro do controle de gerenciamento de eventos e as de natureza mais grave, o que
exigiria uma resposta dos serviços de emergência (polícia, bombeiros ou defesa civil).
Um risco dentro do controle da organização do evento, por exemplo, é a possibilidade de
engarrafamentos durante os horários das competições. Portanto, a gestão do risco deve ser
feita mapeando rotas alternativas, a fim de não prejudicar o andamento do evento. Um plano
de contingência para tal situação seria acionar os órgãos públicos e solicitar a disponibilização
de faixas exclusivas nas ruas que ligam o local da competição.
Avaliação do evento
O evento não termina “quando o árbitro apita o final da partida”; a desmontagem, a prestação
de contas e a elaboração de relatórios de avaliação são processos de extrema importância para
o sucesso.
Segundo a EEA (2003, p.140) os relatórios devem destacar práticas bem-sucedidas e ideias que
poderiam ser adotadas para eventos futuros, fazendo recomendações para melhorar aspectos
menos positivos. A IRFU (2008, p.36) concorda que os relatórios são fontes de informações
para eventos do mesmo tipo, podendo ser propostos no futuro.
Além dos relatórios que são elaborados pela própria organização do evento, pesquisas de
satisfação podem ser feitas junto aos principais stakeholders do evento, medindo seu grau de
aprovação.
Fanzeres (2011, p.4) realizou uma pesquisa com presidentes de federações, diretores técnicos,
promotores de eventos, árbitros, patrocinadores, atletas e técnicos visando avaliar seus eventos
de maratona aquática. As perguntas foram:
• O que faz uma etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas ser considerada
BOA?
• O que faz uma etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas ser considerada
RUIM?
• Você voltaria/realizaria o evento novamente no próximo ano?
Pesquisas como essas são de extrema importância para medir o grau de satisfação, gerenciar
expectativas e adequá-las em um próximo evento.

87

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

3 | DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos manuais analisados serem de organizações olímpicas, e não paralímpicas,
em momento algum isso influenciou no objetivo principal desta pesquisa. Mas é fato
que, independentemente do tipo de atletas que serão atendidos no evento, questões de
acessibilidade voltadas aos mesmos terão de ser vistas caso a caso. Na organização de um
evento de vôlei adulto, por exemplo, será necessária uma atenção especial com o acesso dos
atletas às hospedagens, pois camas e chuveiros deverão atender às características físicas de cada
um deles. No caso de um evento em que o público-alvo é o atleta deficiente visual, deve-se
atentar a questões específicas para esse grupo, tais como: elevadores com sinais sonoros e
marcação dos andares em Braille, escadas com corrimão, piso tátil, narração audiodescritiva,
impressões em Braille, entre outros.
Em seu manual, a ITU não distingue a gerência de um evento olímpico ou paralímpico de
triatlo. O processo de organização e gerência é o mesmo, mas existem diversas informações
específicas de cada evento.
Os manuais analisados foram elaborados entre 2003 e 2015, mas são muito semelhantes
quanto às estruturas e aos tópicos abordados. Com base na literatura e nos manuais aqui
apresentados, pode-se afirmar que as OEOs gerenciam seus eventos de forma similar.
Por mais que a estrutura gerencial seja parecida, os objetivos estratégicos do evento, o públicoalvo e os recursos financeiros vão variar de acordo com o tamanho e os objetivos da OEO,
influenciando diretamente na dimensão do evento. No quadro abaixo, há um resumo das
principais fases e respectivas entregas que podem servir como base para a futura elaboração
do manual de eventos da CBDV.
Fase I – Planejamento Estratégico
• Forças
• Fraquezas
• Oportunidades
• Ameaças
• Visão
• Missão
• Valores
• Objetivos Estratégicos
• Projetos Estratégicos

Estudo de Viabilidade
Fase II.a – Plano Operacional
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Criação do Cronograma

Criação de Organograma

Fase II.b – Plano de Marketing

• Abertura de inscrições

• Parceiros potenciais

• Convocação de árbitros

• Venda de propriedades de comunicação visual
(painéis, prismas, backdrop, banners).

• Convites a autoridades
• Regulamento técnico / formato
• Cotação e contratação de serviços (ginásio,
montagem e desmontagem de arena,
comunicação visual, hospedagem, alimentação,
transporte interno, passagens aéreas, UTI móvel e
premiação)

• Parceria com secretarias de educação, cultura,
esporte.
• Divulgação em mídias
• Criação de site e fanpage no Facebook
• Divulgação e promoção

• Hospital de referência

• Brindes

• Recrutamento e treinamento de voluntários

• Memória (filmagem, fotos etc.)

• Gestão do Risco

• Look

• Elaboração de checklist

• Proteção às marcas

Fase III – Execução/Operação
• Chegadas e partidas
• Credenciamento
• Congresso técnico
• Serviços em operação (ginásio, montagem e desmontagem de arena, comunicação visual, hospedagem,
alimentação, transporte interno, passagens aéreas, UTI móvel e premiação)
• Voluntários em operação
• Cerimônias de abertura e encerramento.
• Área VIP / Hospitalidade
• Pesquisa de satisfação
• Boletim técnico

Fase IV – Avaliação
• Prestação de contas
• Conclusão de custos
• Análise e documentação da pesquisa de satisfação
• Elaboração de relatórios
• Resultados alcançados (esportivos e não esportivos)
• Lições aprendidas

Observou-se também o quanto a utilização de manuais de eventos pode ser importante, seja
por suas informações técnicas ou pela gestão do conhecimento. Eles podem ser extremamente
úteis no momento de uma nova contratação, por exemplo, na qual o contratado tem acesso
a um documento com o passo a passo da realização de um evento, podendo compreender o
processo antes da prática.

4 | CONCLUSÃO
A organização de um evento esportivo é bastante complexa e envolve várias áreas do
conhecimento, como: esporte, finanças, administração, comunicação e marketing. Mesmo
não se aprofundando nas especificidades de cada área, este trabalho procurou mostrar como as
organizações esportivas coordenam seus eventos, que, por sinal, possuem muitas semelhanças
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entre si.
Os manuais são pilares fortes na organização de um evento, definindo as fases passo a passo e
facilitando o entendimento sobre o tema. Neste momento em que as OEOs caminham para
a profissionalização e discutem sobre gestão esportiva, é fundamental padronizar processos e
enxergar que os eventos são grandes oportunidades de demonstrar e vender seus respectivos
produtos.
Uma das principais confederações de esportes paralímpicos do Brasil, a CBDV, por exemplo,
se preocupa em oferecer um evento de excelência e acredita que a elaboração de um manual
de eventos pode ir além de uma premissa de qualidade, podendo também ser útil para que
federações estaduais e clubes filiados adquiram conhecimento e disseminem o movimento
esportivo para cegos no país.
Levando em conta as características em torno do evento esportivo, a criação de um manual
com informações importantes não garante a excelência, mas redigi-lo, cumprir seus processos
e atualizá-lo a cada evento, registrando os pontos positivos e gerenciando os negativos, fará
com que toda OEO promova eventos esportivos de alto nível.
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RESUMO

A confirmação do Brasil como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio
de Janeiro, vai dar a oportunidade para que modalidades e disciplinas menos conhecidas
estejam mais próximas do público brasileiro. Esse aumento de visibilidade pode ser a chance
ideal para que se construa uma comunicação entre as confederações esportivas e a população,
buscando aumentar o número de seguidores e mantê-los interessados após os eventos. Com
base na revisão de teorias apresentadas no Curso Avançado em Gestão Esportiva (CAGE),
literatura externa e uma pesquisa qualitativa com jornalistas esportivos, o presente estudo
sugere caminhos para o uso eficiente do conteúdo esportivo pelas Organizações Esportivas
Olímpicas (OEOs), de modo que os interessados possam obter informações de qualidade,
atualizadas e confiáveis, sobre as modalidades esportivas que integram os programas dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos, além de ajudar em sua divulgação pelo território brasileiro.
Palavras-chave: Informação esportiva; Jogos Rio 2016; gestão da comunicação.

ABSTRACT

The confirmation of Brazil as host to the 2016 Olympic and Paralympic Games, in Rio de Janeiro,
will create opportunities for less popular sports and disciplines to become closer to the Brazilian
public. This increased visibility may be an opportunity for the national sport federations to communicate with the public in ways to increase the number of followers and keep them interested
after the events. Based on a review of theories presented in the Advanced Course in Sports Management, external literature and a qualitative survey with sports journalists, this study suggests ways
for the efficient use of sport content by the Olympic Sports Organisations (OSOs), so that people
may obtain quality, updated and reliable information from the Olympics and Paralympics disciplines, helping to disseminate information about more sports in Brazil.
Keywords: Sport information; Rio 2016 Games; communication management.
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1 | INTRODUÇÃO
O dia 2 de outubro de 2009 é marcante para o esporte brasileiro: foi nesta data que o Rio
de Janeiro venceu a eleição para cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
Os eventos, que serão realizados pela primeira vez no Brasil e no continente sul-americano,
permitirão que a população tenha contato com modalidades pouco populares no país.
Principal referência esportiva em território brasileiro, o futebol integra o programa dos
Jogos Olímpicos, mas divide espaço com outros 27 esportes e 41 disciplinas. Já nos Jogos
Paralímpicos, as disputas de futebol de 5, disputada por cegos, e de futebol de 7, destinada
aos atletas com paralisia cerebral, são apenas duas dentre as 22 modalidades.
Além da competição esportiva em si, uma das prioridades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
é deixar um legado para a cidade-sede. De acordo com o Dicionário Enciclopédico Tubino do
Esporte:
“O Legado Olímpico corresponde ao conjunto de benefícios culturais, estruturais, educacionais, sociais e
esportivos que as cidades e os países, onde se desenvolvem os Jogos Olímpicos, ficam efetivados e ativados
depois da celebração desses Jogos.” (TUBINO, M; TUBINO, F; CARDOSO, 2007, p. 658)

Os Jogos costumam deixar de legado novas estruturas de treinamento e competição,
permitindo o constante desenvolvimento do esporte ao país-sede. Isso significa não somente
investir no alto rendimento como também trazer novos praticantes e pessoas que queiram
fazer parte da comunidade em outra função (árbitro, gestor ou consumidor), pois tiveram a
oportunidade de conhecer mais sobre a modalidade esportiva ao assistir a uma sessão na arena
ou pela televisão.
Uma das motivações que levou à realização deste trabalho foi uma experiência pessoal do
autor, que mal conhecia o assunto até a Copa do Mundo de futebol, em 1994. Nos dias
posteriores ao tetracampeonato da seleção brasileira, passei a consumir informações sobre
futebol e outras modalidades esportivas presentes no jornal. A partir dali, surgiu o interesse
de seguir esse campo de atuação profissional.
Na medida em que o sistema competitivo do Brasil é inspirado no modelo europeu do
desporto, com clubes filiados às federações estaduais e ligados, por sua vez, às Organizações
Esportivas Olímpicas (OEOs) nacionais, que regulam todas as questões gerais da sua
modalidade e organizam os campeonatos (COMISSÃO EUROPEIA, p.4), acredita-se que
é de responsabilidade das entidades nacionais aproveitar a oportunidade deixada pelos Jogos
para atrair o público às modalidades que elas representam.
Kotler (1999, p.55), na publicação Marketing para o Século XXI: como criar, conquistar e
dominar mercados, afirma que existem três fontes de oportunidades no mercado:
1. Fornecer algo escasso;
2. Fornecer, de maneira nova, ou melhor, um produto ou serviço existente;
3. Fornecer um novo produto ou serviço.

No que tange à informação esportiva de cada OEO, essas três fontes podem representar uma
chance, criada pelo Rio 2016, para que haja uma comunicação entre a entidade e a população,
aumentando o número de seguidores da modalidade. Deve-se, portanto, disponibilizar
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conteúdo acerca do assunto, melhorar as ferramentas já existentes, isto é, com linguagem
simples e atrativa, e pensar em novos produtos, visando à ampliação da comunidade esportiva.
A um ano da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (quando este trabalho foi
finalizado), marcada para o dia 5 de agosto, nota-se um movimento, ainda que incipiente,
da imprensa e do público para buscar o entendimento quanto às competições previstas para
o evento.
Na página principal da seção de Esportes do site Folha de São Paulo, em 28 de junho de 2015,
uma aba especial dos Jogos Rio 2016 traz notícias sobre modalidades que possuem menos
cobertura na mídia. Isso ocorre antes de qualquer edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
ou mesmo dos Jogos Pan-americanos e de um campeonato mundial de um determinado
esporte.

Figura 01 - Página principal da seção de Esportes do site Folha de São Paulo, em 28 de junho de 2015; destaque para a seção
dedicada ao Rio 2016, com notícias sobre esportes que costumam ter menos cobertura da mídia. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/esporte.

Em seu livro Jornalismo Esportivo, Paulo Vinícius Coelho (2003, p. 51) afirma que: “[...]
quando se trata de esportes olímpicos, de pouca divulgação no Brasil, é saber esperar pela
hora certa de o trabalho aparecer. Pode durar anos [...]”.
A ausência de conteúdo esportivo regular, atualizado e atrativo pode provocar a perda de
interesse do público que busca informações sobre a disciplina em questão. Caso não consiga
encontrar informações, a mídia terá dificuldades de divulgar o esporte e, consequentemente,
atingir o público consumidor. Coelho (2003, p.37) aponta essa necessidade: “[...] o mercado
só permite a criação de jornalistas de futebol, de automobilismo, por vezes de tênis [...]”.
Além disso, o autor pondera que o jornalista de esportes “[...] se torna muitas vezes melhor
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quando é, de fato, conhecedor do assunto específico [...]”.
Este tipo de ação estratégica não deve se limitar exclusivamente ao período de realização dos
Jogos, podendo se tornar perene e mantendo o interesse da população com a cobertura de
competições nacionais e até mesmo regionais. Sugere-se, então, uma gestão desse conteúdo
de forma confiável, eficiente e atraente, de modo a aproveitar a exposição trazida com o Rio
2016.
De acordo com Camy e Robinson (2007, p.37), a informação é vital para o bom funcionamento
de uma OEO. A Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, da Organização das
Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) destaca em seu
artigo oitavo que a informação ajuda a promover o esporte e a Educação Física.
Contudo, a informação disponibilizada pelas confederações esportivas para a promoção
esportiva precisa ser decodificada, detalhando regras e contextos específicos, para atingir um
número maior de pessoas e despertá-las para a modalidade, como afirmam Barbeiro e Rangel
(2006, p. 57).
Já Coelho (2003, p.37) vê dificuldades na especialização de jornalistas esportivos pela falta de
informação em algumas disciplinas, dificultando a formação de uma cultura esportiva, além
do futebol, e exigindo a revisão de tal situação por parte das OEOs.
O estudo proposto tem como objetivo geral trazer sugestões para o uso eficiente do conteúdo
esportivo pelas OEOs, fazendo com que os interessados possam obter informações de
qualidade, atualizadas e confiáveis de esportes ou disciplinas que integram os programas dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos, aproveitando a oportunidade deixada pela realização do Rio
2016.
Já os objetivos específicos são registrar os problemas na cobertura dos esportes olímpicos
no país e identificar, por meio da literatura especializada, argumentos que confirmem essa
necessidade de mudança na gestão da informação.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
Para a realização deste estudo foi feito um levantamento bibliográfico sobre as origens e
características da comunicação e informação, de modo a relacioná-las com o conteúdo
esportivo. Ademais, visando ajudar na justificativa da situação-problema apresentada, realizouse uma pesquisa com dados quantitativos e qualitativos com um grupo de 15 jornalistas
esportivos de diferentes meios de comunicação: rádio, internet, televisão e jornal.
A pesquisa foi realizada entre os dias 23 de abril e 13 de julho de 2015, por meio de um
questionário elaborado pelo autor e enviado por e-mail. Em relação às perguntas formuladas,
elas serão apresentadas no decorrer do artigo.
Este projeto terá também uma análise descritiva, cujo método de aplicação será o indutivo,
com base em certas particularidades da gestão da informação da Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos (CBDA).
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A opção por essa entidade nacional se deu pelo fato de administrar cinco modalidades
esportivas no país: natação, saltos ornamentais, polo aquático, maratonas aquáticas e
nado sincronizado. Portanto, além de fornecer muito conteúdo esportivo, a CBDA vem
aproveitando o período pré-Jogos Olímpicos Rio 2016 para repaginar sua comunicação
visual e informativa, apresentando-se, assim, como um cenário ideal para poder se valer das
sugestões expostas neste trabalho.
2.2 O conteúdo esportivo como ferramenta
O artigo oitavo da Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, da Organização
das Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), diz que:
“informação e educação ajudam a promover a Educação Física e o esporte”. Ou seja, a gestão
eficaz do conteúdo gerado pelo esporte que uma confederação representa pode ser uma
ferramenta de aproximação com o público.
Apesar de ser algo intangível, a informação esportiva é de vital importância para o bom
funcionamento de uma OEO. De acordo com o manual Managing Olympic Sport Organisations:
“Informação é vital para a boa governança de uma organização. Ela te permite gerenciar seus recursos
efetivamente e comunicar-se com clientes vitais. É particularmente importante que você compartilhe
informações com aqueles que entregam os serviços.” [...] (CAMY; ROBINSON, 2007, P.37, tradução
nossa).

Ainda segundo Camy e Robinson (2007, p.37), “o risco é receber informação demais, e parte
dela pode ser de qualidade duvidosa”. Para os autores, a chamada “boa informação” precisa
apresentar algumas características, descritas abaixo:
• Completude: quanto mais completa a informação, melhor; deve vir de várias fontes;
• Relevância: a informação deve ser relevante para o público em questão;
• Pontualidade: a informação só será útil se estiver disponível na hora certa;
• Precisão: característica mais importante da boa informação, segundo o manual. Deve ser
a mais precisa possível para a sua finalidade;
• Compreensibilidade: informação de fácil compreensão, pois quase sempre quem a recebe
não tem tempo de interpretá-la.
As confederações poderiam adaptar seu conteúdo esportivo para um público que, após os
Jogos Rio 2016, queira continuar sabendo sobre as modalidades que não ocuparão mais as
manchetes da imprensa esportiva.
2.3 Sugestões para o conteúdo esportivo
Apontadas as características de uma boa informação, o passo seguinte é saber onde investir
para atrair o público consumidor. A organização da informação esportiva pode se basear em
três vertentes: atualidades, histórico e regras.
Para explicar cada uma delas, deve-se traçar um paralelo com os conceitos de Magalhães
(2007, p.115), no livro Planejamento de Marketing: Conhecer, Decidir e Agir. Ou seja, a
sequência a ser respondida por cada empresa - neste caso, cada confederação - na elaboração
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do plano de marketing.
O primeiro conceito apresentado por Magalhães (2007, p.115) é o “onde estou?” (“Oncotô?”),
no qual cada confederação esportiva poderia apresentar um histórico de sua modalidade em
âmbito nacional, internacional e em eventos como os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Panamericanos.
No artigo Memória Institucional: possibilidade de construção de significados no ambiente
organizacional, Barbosa afirma que:
“Para construir relacionamentos efetivos com os stakeholders, torna-se essencial que as organizações
invistam em práticas que despertem nos indivíduos o sentimento de pertencimento. Estimular a criação
do senso de pertença nos dias atuais se justifica por representar algo que diferencia e solidifica a relação
dos públicos com a organização.” (BARBOSA, 2013, p.4)

É importante para as pessoas que já tiveram contato com determinada modalidade esportiva
obter detalhes sobre seu surgimento, seus principais atletas e seus resultados ao longo da
história. De acordo com Barbosa (2013, p.4), a memória institucional se apresenta como uma
possibilidade de “costura do sujeito à organização, para que este se reconheça como elemento
partícipe de sua trajetória”.
Ou seja, entender o passado de uma disciplina fortalece o relacionamento entre as organizações
- no caso, as entidades esportivas - e aqueles que consomem a informação. Para a imprensa, um
histórico de desempenho torna muito mais fácil, e com um referencial confiável, o trabalho
de disseminar as notícias sobre aquele esporte.
Já o conceito de “quem sou?” (“Quemcosô?”), de Magalhães (2007, p.115), está ligado às
regras. Toda confederação poderia disponibilizar um espaço para reproduzir a regulamentação
feita pela Federação Internacional (FI) de seu esporte, pois todos entenderiam melhor suas
atribuições.
No livro Manual do Jornalismo Esportivo, Barbeiro e Rangel afirmam que:
“É preciso decodificar sempre. É verdade que uma parte do público não acompanha o esporte, mas
quando há um grande acontecimento, passa a fazê-lo. Piadinhas à parte, ele tem o direito de entender o
que se passa e para isso é necessário explicar técnicas, regras e termos usados na competição.” (BARBEIRO;
RANGEL, 2006, p. 57)

Para aproximar o público e difundir melhor os conhecimentos, ao menos a tradução para
o português seria conveniente. Em caso de dúvida, deve sempre prevalecer o que estiver
publicado no idioma oficial da FI.
Além de apresentar as regras por completo, outra sugestão é resumi-las em pontos básicos,
visando ao público com pouco conhecimento ou menos tempo para consumir a informação
possa ler sobre o esporte em questão sem a necessidade de se aprofundar no assunto.
Ao visitar 27 dos 28 portais das confederações esportivas nacionais que estão no programa
dos Jogos Olímpicos (um deles não estava disponível), 16 não possuem uma página ou link
que leve às regulamentações originais de sua modalidade esportiva. A maioria se utiliza apenas
do material em português, o que não deixa de ser um facilitador, pois as FIs têm o francês ou
o inglês como língua materna – no caso, nem sempre o leitor possui nível suficiente nestes
idiomas para compreender os termos técnicos.
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Este trabalho poderia ser feito em conjunto entre o departamento técnico das confederações e
suas respectivas áreas de imprensa ou publicações, dando suporte, se necessário, na formatação
e na disponibilização do material.
Finalmente, o conceito de “aonde vou?” (“Oncovô?”), também de Magalhães (2007, p.115),
se relaciona com a atualização dos conteúdos esportivos. A utilização de notícias precisas e
pontuais alavanca a confederação entre seus principais clientes, sejam eles de sua comunidade
ou sem qualquer tipo de contato com a mesma.
O filósofo francês Pierre Lévy, em sua obra As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento
na era da informática, aponta que:
“A influência da Internet mudou parâmetros com relação à velocidade da informação. Se era aceitável, em
outras épocas, descobrir sobre um fato no dia seguinte, hoje essa limitação é inquietante. O público quer
saber tudo e rapidamente.” (LÉVY, 1993 apud PINTO; RECUERO, 2009, p.1)

As confederações que não conseguem fornecer informações rapidamente durante eventos
de grande relevância, como Mundiais e Jogos Pan-Americanos, pode vir a perder audiência.
Basta tomar como exemplo aquele atleta que comoveu o Brasil ao ultrapassar seus limites
e conseguiu uma classificação histórica na competição olímpica, tendo atraído o público
durante os Jogos Rio 2016. Após sua participação, ele seguirá competindo, e muitos poderão
continuar interessados em suas conquistas. Por isso, as confederações sempre deveriam
informar a respeito dos esportistas brasileiros, seja por notícias ou até mesmo recursos
tecnológicos, casos de transmissões de jogos via web (este sistema já foi implementado por
algumas entidades: Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Confederação Brasileira
de Voleibol e Confederação Brasileira de Lutas Associadas).
2.4 Confirmando a necessidade de mudança
As sugestões apresentadas neste estudo perdem a validade caso não se identifique a real
necessidade de mudança na gestão das informações esportivas pelas confederações. Para
atestar a teoria apresentada até aqui, elaborou-se uma pesquisa qualitativa com 15 jornalistas
esportivos, todos com experiência em cobertura de Jogos Olímpicos e Pan-americanos, nos
mais diversos meios de comunicação (rádio, internet, televisão e jornais).
A opção por esse grupo se justifica pelo fato de serem clientes consumidores de informações,
que produzem conteúdo e buscam atingir um público ainda maior.
A pesquisa foi realizada entre os dias 23 de abril e 13 de julho de 2015, e o questionário,
elaborado pelo autor e enviado por e-mail, contou com as seguintes perguntas:
1.

Quais são suas fontes para pesquisar sobre algum esporte?

2. O que o portal de uma confederação brasileira precisa apresentar em termos de
informação esportiva?
3. A realização dos Jogos Rio 2016 trará benefícios para os esportes com pouca
visibilidade em termos de mídia? Quais?
4. O que esperar em termos de informação esportiva do site de um comitê organizador
de Jogos Olímpicos e Paralímpicos?
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5. Como as confederações poderiam aproveitar o momento dos Jogos para ganhar
espaço na mídia?
6.

Você acha que a exposição dos esportes olímpicos crescerá após os Jogos? Por quê?

7. Quais as principais dificuldades encontradas nos sites de confederações quanto às
informações esportivas?
8. Você consegue apontar algum exemplo de confederação brasileira que disponibiliza
suas informações esportivas de forma simples e prática?
A partir dos dados coletados, a intenção desta pesquisa é confirmar que os caminhos propostos
no estudo são viáveis. Dentre os 15 entrevistados, todos disseram recorrer ao portal de uma
confederação brasileira como um dos recursos na busca por informações sobre o esporte.
Além disso, eles apontam o histórico da modalidade, as atualizações e as regras como pontos
fundamentais de suas pesquisas.
Hamilton Rodrigues, narrador do Fox Sports, resumiu os anseios do grupo entrevistado
ao afirmar que um bom site de confederação esportiva deve conter “regras do esporte,
competições em andamento (tabela, regulamento, classificação e dados estatísticos), histórico
das competições e história do esporte”. Já Marcelo Valença, editor da Rede Record, vai além e
afirma que a função dos sites das confederações é “ser um instrumento de pesquisa, capaz de
acabar com qualquer dúvida”.
Treze dos jornalistas entrevistados acreditam, sim, que os Jogos Rio 2016 serão uma boa
oportunidade para os chamados esportes olímpicos ganharem espaço na mídia. De acordo
com o editor-executivo do LANCE! Digital, Daniel Bortoletto, essa é uma “chance única de
conseguirem a exposição que raramente conseguem”.
Um dos que não crê na mudança do panorama dos esportes olímpicos no Brasil por conta dos
Jogos Rio 2016 é Felipe Mendes, editor de jornalismo da TV Brasil.
[...]“As pessoas vão fingir que entendem de judô, natação e atletismo e é isso. Por ser no Brasil, pode ser
que haja maior curiosidade e as pessoas queiram ver de perto coisas fora desse circuito, mas vai ser aquilo
ali, coisa pontual. Passados os Jogos, nada vai mudar.”

Entre as principais dificuldades na navegação pelos portais, 11 entrevistados mencionaram
a necessidade de material atualizado e constante, uma das três vertentes apontadas como
sugestão para a reformulação do conteúdo esportivo das confederações. Outros quatro
reclamaram de pouca clareza e falta de objetividade – características que vão de encontro às
apresentadas como pertencentes a uma boa informação, segundo o Managing Olympic Sport
Organisations.
Marcel Merguizo, repórter esportivo e coautor do blog Olímpicos, do jornal Folha de São Paulo,
diz que as dificuldades vão “desde falar com um representante da entidade até conseguir fotos,
informações e resultados atualizados. A desatualização é o pior inimigo”.
Sobre o cenário pós-Jogos, as opiniões são divididas. Seis jornalistas acreditam que haverá
um aumento na exposição dos esportes menos populares, enquanto outros oito não esperam
nenhuma mudança.
Editor do portal Globoesporte.com, Marcos Felipe diz que a mídia também tem sua participação
no cenário pós-Jogos Rio 2016, e que a questão é cultural:
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[...] chegar em oitavo lugar numa final olímpica pode ser um resultado extraordinário em certos esportes
não tão populares ou difundidos. Mas para o público comum acostumado com esportes mais populares,
não. Por isso, é necessário que a mídia (e aí coloco todo mundo), saiba dar o peso devido para esse oitavo
lugar e mostrar a importância do resultado. Seja ele vindo com medalha ou não.

Apesar da divisão nas opiniões quanto ao espaço futuro para as confederações, 12 dos 15
entrevistados disseram que o contato com a mídia é fundamental para o aumento da exposição
no momento dos Jogos, desde a sugestão de pautas até a divulgação do desempenho na
cobertura de eventos.
Editor-assistente do Jornal Extra, Michel Castellar afirma que “a organização precisa saber
qual o objetivo que quer atingir. Depois disso, colocar o plano em prática”. Ele cita o rugby
como exemplo bem-sucedido: “criou uma boa estrutura, arrumou recursos para um projeto e
fez até ações como uma quadra-estádio nas areias de Copacabana”.
2.5. CBDA e a comunicação pós-Jogos
A entidade selecionada para ser objeto de apontamentos neste estudo foi a Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), responsável por cinco disciplinas do programa
olímpico (natação, polo aquático, saltos ornamentais, maratonas aquáticas e nado sincronizado)
e filiada à Federação Internacional de Natação (FINA).
Antiga Confederação Brasileira de Natação (CBN), a entidade alterou seu nome em 1988,
após a eleição do atual presidente, Coaracy Nunes Filho. Na ocasião, o dirigente defendia que
a entidade deveria englobar todas as disciplinas por ela representadas. Desde então, foram 13
medalhas olímpicas conquistadas, todas na natação (um ouro, quatro pratas e oito bronzes).
Atenta aos Jogos Rio 2016, a CBDA vem passando por um processo de modernização para
disseminar seu conteúdo esportivo, destacando-se a página da entidade no Facebook (superou
recentemente a marca de 100 mil curtidas), com a publicação regular de notícias, e o acesso
direto às transmissões ao vivo pela internet (FINA TV e TV CBDA), como a Liga Mundial
de polo aquático, suprindo a lacuna deixada pelas emissoras de televisão nacionais.
Embora faça uma boa cobertura de seus eventos e atualidades, a entidade não possui uma
página de regulamentos gerais sobre suas modalidades. No campo “regulamentos”, é possível
acessar somente dados de competições, sem que haja um link para o site oficial da FINA,
onde são reproduzidos os livros técnicos, ou uma simples tradução para o português.
A ausência desta seção torna difícil a verificação de dados específicos, como a profundidade de
uma piscina de polo aquático, as distâncias das provas de maratonas aquáticas ou o número de
componentes de uma equipe de nado sincronizado. Apesar de contar com um departamento
de imprensa, não há um e-mail direto para essa comunicação, apenas os telefones gerais da
entidade.
Outra lacuna existe na parte de dados históricos. Para obter as informações da entidade, foi
preciso consultar um artigo do orientador deste estudo, Ricardo de Moura, Superintendente
Executivo da CBDA. Além do mais, não há uma base com informações, como o início da
prática do nado sincronizado no Brasil ou a melhor colocação de um saltador brasileiro em
Jogos Olímpicos.
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Certos detalhes, como um simples acento agudo, podem fazer a diferença na difusão de
uma informação. É o caso do nome de uma disciplina esportiva. No site da CBDA, a grafia
da modalidade polo aquático aparece assim: “pólo aquático”. No entanto, segundo o Guia
Prático da Nova Ortografia Michaelis on-line, “não se usa mais o acento que diferenciava os
pares pára/para, péla(s)/pela(s), pêlo(s)/pelo(s), pólo(s)/polo(s) e pêra/pera”.
O guia on-line UOL Educação diz: “[...] O nome do jogo (“polo”) agora se escreve sem
acento, do mesmo modo que a sua modalidade praticada em piscina, o ‘polo aquático’ [...]”.
A figura abaixo exibe uma página do portal da CBDA no qual a grafia da disciplina aparece
das duas formas.

Figura 02 - Link do site da CBDA mostra “pólo aquático” acima e “polo aquático” - forma correta - em meio à notícia. Disponível em: http://www.cbda.org.br/cbda/poloaquatico/noticias/16883/
brasil-vence-eua-nos-penaltis-e-e-bronze-na-liga-mundial-pela-primeira-vez

Tal erro no portal que deve ser tomado como referência do esporte em questão no país pode
fazer com que o público redija o nome da modalidade incorretamente.

3 | CONCLUSÃO
Ao longo desse estudo, há uma observação de que a realização dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016 pode ser uma boa oportunidade para as confederações brasileiras
disponibilizarem melhor seu conteúdo, visando atrair seguidores que tiveram contato com
suas disciplinas.
Para aumentar essa base, sugere-se um conteúdo esportivo em três vertentes: atualidades, para
saber o que está acontecendo com o esporte e seus atletas no momento; histórico, de modo
a conhecer e se identificar como parte dele; e regras, de forma a compreender seu contexto e
decodificar a informação.
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Há pouca disponibilidade de conteúdo relativo a regras ou histórico do esporte nas
confederações; a disponibilidade das notícias existe, mas pode ser melhorada; já a chegada de
novos produtos, tais como transmissões via web e bancos de dados com histórico de atletas
e do Brasil em edições passadas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, pode ser um diferencial
para atrair novos seguidores.
A necessidade de mudança é confirmada pela imprensa esportiva. Em pesquisa feita com esse
grupo, ficou evidente que os portais das confederações são fontes frequentes de busca, mas é
preciso que haja uma reformulação.
Apesar de a maioria dos entrevistados não acreditar em uma exposição crescente dos esportes
olímpicos por conta dos Jogos no Brasil, eles afirmam ter sua parcela de participação na
melhora na qualidade da informação e no aumento de notícias de outras modalidades, pelo
menos em longo prazo, ajudando as confederações nesse processo.
A hora de mudar é agora, com a realização dos Jogos Rio 2016. Se bem trabalhado, o legado
de informação pode gerar benefícios enormes para o desenvolvimento do esporte no Brasil,
com um novo público passando a conhecer modalidades diferentes das que já são populares
em território nacional. Dessa forma, pode-se criar, enfim, uma cultura multiesportiva no país.
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RESUMO

O estudo visa contribuir para o desenvolvimento e para a implementação de um programa de
identificação e formação de jovens velejadores, cujo objetivo principal é manter a vela brasileira como uma das principais potências olímpicas. A constante profissionalização do esporte ao
redor do mundo exige uma gestão capacitada por parte das organizações esportivas olímpicas,
que, por sua vez, possuem a responsabilidade de gerir suas modalidades de forma estratégica,
com visão de futuro e pautada nas melhores práticas. Nesse sentido, a preocupação com o
desenvolvimento técnico da base e a renovação de atletas, desde a sua formação até o ingresso
na equipe principal, precisa ser regular e planejada, possibilitando a obtenção de resultados
internacionais expressivos e consistentes. Esse trabalho está pautado nas melhores práticas
desenvolvidas por grandes potências olímpicas da modalidade, além de identificar a realidade
nacional por meio de pesquisa específica. Ao apresentar um programa de desenvolvimento
nacional de jovens velejadores, o importante é que o projeto nacional seja capaz de se ajustar
às características e estruturas de cada região do país, implantando uma metodologia padronizada. O programa está dividido em cinco níveis distintos de formação progressiva e busca
desenvolver cada localidade, respeitando suas particularidades. Alinhar o talento do velejador
brasileiro a um programa com objetivos claros e métodos eficazes certamente contribuirá para
o desenvolvimento da modalidade e atingir os objetivos pretendidos.
Palavras-chave: Vela Jovem, formação de atletas, vela olímpica, desenvolvimento do esporte,
renovação da vela nacional.

ABSTRACT

This study aims to contribute to the development and implementation of a identification and
training program for young sailors, with the main objective of maintaining Brazilian sailing as
one of the major worldwide Olympic potentials. The sport constant professionalization around
the world requires a capable management by the Olympic sports organizations, which have the
responsibility of managing their methods strategically with forward-thinking and guided by best
practices. Accordingly, concern for the technical development of the foundations and the renewal of
athletes since their formation until the entry into the first team, needs to be constant and planned
in order to enable the achievement of significant and consistent international results, the development of the sport and achieving the intended goals. This study was based on the best practices developed by the major Olympic powers of the sport and identifies the Brazilian reality through specific
research, in order to present a national development program for young sailors that is able to adjust
to the features and structures of each region of the country, deploying a standardized methodology.
The program is divided into five different levels of progressive formation in order to develop each
locality respecting their particularities. To align the talent of the Brazilian sailor to a program with
clear objectives and effective methods will certainly contribute to the development of the sport and
reach the intended objectives.
Keywords: Youth Sailors, formation of athletes, Olympic sailing, sports development, youth sailing national renovation.
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1 | INTRODUÇÃO
A honra e o privilégio de sediar uma edição dos Jogos Olímpicos de Verão trazem consigo
uma enorme responsabilidade. Os desafios dessa empreitada vão além do planejamento e
da realização do evento. Mais do que em qualquer outro momento da história do esporte
olímpico nacional, é preciso um planejamento e uma preparação adequadas para conquistar
bons resultados. Tão essencial quanto organizar os Jogos com excelência está a melhora no
desempenho esportivo dos atletas brasileiros, o que envolve diretamente o Comitê Olímpico
do Brasil (COB) e todas as confederações que administram as modalidades olímpicas no país.
E esse processo não pode se encerrar em 2016.
A partir da escolha da cidade do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos
de 2016, iniciou-se uma nova fase na história do esporte nacional: avanços na legislação,
incentivos públicos e privados, incremento da infraestrutura esportiva e mudanças na forma
de ver, pensar e planejar o esporte no país.
Parte dessas mudanças serão definitivas, permanecendo após o término dos Jogos. Não se
pode admitir um retrocesso nas conquistas recentes e, para isso, o papel das confederações
esportivas é essencial. Elas precisam implantar mecanismos de gestão capazes de atender
as demandas atuais e futuras, geradas a partir dessa transformação no cenário nacional. É
inaceitável que as ações se mantenham afastadas de um planejamento e que não haja foco na
eficiência da gestão e na visão de futuro.
Tal qual no mundo corporativo, a governança e o resultado passam a ser condição básica de
sobrevivência das organizações esportivas. Tornam-se fundamentais o desenvolvimento e a
implementação de programas que demonstrem a capacidade competitiva e o potencial em
obter resultados efetivos e consistentes, sempre alinhados aos interesses de seus “clientes”, ou
seja, partes interessadas que se relacionam direta e indiretamente com a entidade esportiva.
Empresas privadas adotam o planejamento estratégico desde a década de 1970, época
marcada por várias crises, entre elas, a guerra entre árabes e israelenses, que disparou o preço
do petróleo; escassez de energia e matéria-prima, recessão econômica e preocupantes índices
de desemprego (BARBOSA, 2005). Isso se tornou o diferencial entre sobreviver ou não no
ambiente corporativo. A doutrina trata do tema de forma bastante ampla, com destaque para
os autores Kaplan e Norton, que desenvolveram ferramentas com métodos de elaboração
de planejamento, mapas estratégicos e formas de monitoramento e análise de resultados.
Recentemente, foi a vez das organizações esportivas adotarem tais práticas: “A gestão estratégica
pode ser representada como um simples processo com cinco etapas: preparação, diagnóstico,
objetivos, planejamento e avaliação” (SOLIDARIDADE OLÍMPICA, 2008, p.62).
Um dos principais objetivos das Organizações Esportivas Olímpicas (OEO) é a obtenção de
resultados esportivos expressivos, mas isso só será possível se houver um planejamento efetivo,
com metas e objetivos definidos e fazendo uso das melhores práticas de gestão, baseadas
em processos e teorias advindas do ambiente empresarial. No entanto, essa ainda não é a
realidade de grande parte das entidades esportivas brasileiras.
Na vela, a situação é ainda mais alarmante: sem boas práticas de gestão, há falta de planejamento
e, especialmente, irresponsabilidade na condução dos trabalhos. Tais fatos levaram a antiga
entidade de administração nacional da modalidade a ser desfiliada da Federação Internacional
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de Vela (ISAF, sigla em inglês) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A partir de 2013, após
uma fase de transição, a modalidade passou a ser administrada pela Confederação Brasileira
de Vela (CBVela), entidade criada por velejadores brasileiros para suprir a lacuna deixada.
Inicialmente, a CBVela priorizou sua estruturação interna, deu apoio imediato aos principais
atletas e articulou ações para atender as demandas prioritárias decorrentes do ciclo olímpico
mais importante da história do país. Passado esse primeiro momento, a hora é de avançar e
cumprir a missão estabelecida quando da sua criação: “Liderar o desenvolvimento de programas
e serviços para a comunidade náutica da vela e oferecer os meios para levar os atletas de alto
rendimento ao primeiro nível da vela mundial” (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
VELA, 2013). Nesse sentido, o desenvolvimento técnico da base e a renovação dos atletas
precisam fazer parte da estratégia.
Analisando as últimas cinco edições dos Jogos Olímpicos, entre Atlanta 1996 e Londres
2012, é notória a queda de performance da vela brasileira em termos de resultado. O ponto
mais crítico, no entanto, é a concentração de conquistas entre poucos atletas, evidenciando
a falta de renovação da equipe. Considerando que não há qualquer planejamento formal de
desenvolvimento da vela de base, conclui-se que o cenário futuro é extremamente preocupante.
Tabela 1 – Resultado nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 a Londres 2012
Jogos Olímpicos
Atlanta 1996
Sidney 2000
Atenas 2004
Pequim 2008
Londres 2012

Atletas
Robert Scheidt
Torben Grael
Lars Grael
Robert Scheidt
Torben Grael
Robert Scheidt
Torben Grael
Robert Scheidt
Fernanda Oliveira
Robert Scheidt

Medalha
Ouro
Ouro
Bronze
Prata
Bronze
Ouro
Ouro
Prata
Bronze
Bronze

N0 de participação em Jogos Olímpicos
1
4
4
2
5
3
6
4
3
5

Diante de tais dados, o presente estudo tem a finalidade de identificar a situação atual e
propor um programa nacional de desenvolvimento de jovens velejadores, contribuindo para
a formação de uma equipe brasileira de vela jovem. Assim, será possível reter jovens atletas
na modalidade e colaborar para a renovação da equipe principal de vela.
Para que a formação dessa equipe seja consistente, visando a resultados internacionais
expressivos, realizou-se um levantamento de programas de vela jovem na Nova Zelândia, na
Austrália e na Inglaterra, que são três das maiores potências olímpicas da modalidade.
Nos dois países da Oceania, a vela é um esporte popular e amplamente praticado, criando
um diferencial em relação ao Brasil. Em linhas gerais, os programas neozelandês e australiano
consistem na realização de clínicas de treinamento específicas para algumas classes jovens
durante o ano e o apoio aos campeonatos mundiais juniores e da juventude, este último
organizado pela Federação Internacional de Vela. Essas ações são fundamentais em qualquer
programa de desenvolvimento da vela jovem, mas a existência de uma cultura náutica
extremamente sólida contribui de forma significativa para o ingresso e a manutenção de
crianças e jovens na modalidade.
Já o programa inglês é mais bem elaborado e completo. Há o cuidado em manter o jovem
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atleta entusiasmado, incentivando-o a seguir no esporte após sua formação. O projeto é
desenvolvido em fases distintas, segmentado por níveis e faixa etária.
A partir desses exemplos, define-se como objetivos específicos do estudo:
a. Análise das melhores práticas desenvolvidas por potências olímpicas da modalidade, com
destaque para o programa britânico de desenvolvimento da vela jovem;
b. Identificação da realidade do Brasil e formas de adaptá-la aos programas tidos como
referências;
c. Formação do Conselho Técnico de Vela Jovem (CTV Jovem);
d. Estabelecimento de metodologia nacional para o desenvolvimento de jovens velejadores;
e. Criação de polos regionais de desenvolvimento de jovens velejadores, visando alcançar
uma das oito primeiras colocações no Campeonato Mundial da Juventude, da ISAF, em
2019, contribuindo também para a renovação da equipe brasileira para os Jogos Olímpicos
de 2024.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1. Programa Nacional de Desenvolvimento de Jovens Velejadores
A vela brasileira possui realidades distintas nas diferentes regiões do país. Enquanto certos
estados dispõem de boas estruturas, desenvolvem a modalidade e possuem federações estaduais
ativas, outros ignoram completamente a existência e a prática do esporte1. Pode-se dizer que,
no país, a vela é um esporte de nicho, disponível predominantemente em clubes náuticos com
tradição no esporte.
Portanto, o objetivo inicial é concentrar as ações do programa nos centros de formação já
existentes, de forma a desenvolvê-los no que se refere à continuidade do jovem na modalidade
após a Optimist (classe de formação). Ainda que no futuro seja possível replicar ações do
programa em outras regiões, esse não é o objetivo central do trabalho.
Para a implementação do projeto, identificou-se cinco localidades no Brasil, que passamos
a denominar polos indutores de vela, em função da tradição de resultados dos clubes, da
existência de escolas de vela ativas ou do potencial de desenvolvimento da vela jovem.
Foram definidos os seguintes centros para implementação do programa: Porto Alegre,
Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e João Pessoa. Esse último foi selecionado,
especialmente, por conta da inclusão do kitesurf no programa dos Jogos Olímpicos Tóquio
2020, pois a região é a que conta com maior número de praticantes da modalidade no país.2
Para os demais, a escolha se deu em função da estrutura atual nos clubes e suas respectivas
escolas de vela.
A etapa seguinte foi a realização de uma pesquisa, por meio de um questionário eletrônico
Até 2015, somente os seguintes estados estavam filiados à CBVELA por meio de federações estaduais: Rio
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Paraíba.
2
Dados fornecidos pela Associação Brasileira de Kitesurf.
1
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qualitativo e quantitativo (Anexo I), junto aos principais envolvidos no desenvolvimento da
vela jovem no Brasil. Foram entrevistadas 60 pessoas, dentre elas: responsáveis por escolas de
vela dos maiores clubes náuticos do país, treinadores de velejadores jovens, atletas e técnicos
da equipe adulta, diretores de vela dos clubes considerados referência, dirigentes de federações
estaduais, funcionários da CBvela e ex-atletas olímpicos engajados no tema.
Apesar do número de entrevistados parecer reduzido, o grupo reúne os principais nomes
da vela nacional. Por isso, acredita-se que os resultados extraídos tendem a refletir de forma
consistente as necessidades para o desenvolvimento da vela jovem no Brasil.
2.1.1. Situação atual e necessidades relacionadas à vela jovem no Brasil
As principais formas de se investir na vela jovem são: realização de clínicas de treinamento
específicas de uma classe, clínicas gerais com mais velejadores, apoio financeiro para a disputa
de competições, contratação de técnico e organização de campeonatos. O questionário está
organizado de acordo com a ordem de prioridade de cada um desses investimentos.
O resultado indica que: 50,91% dos entrevistados consideram a realização de clínicas de
treinamento para a vela jovem como o investimento mais importante, enquanto que o apoio
para competições internacionais foi citado apenas por 9,09%.
A partir dessas respostas, nota-se também que 40,7%, apontam as clínicas específicas,
privilegiando as classes já existentes em cada local como o formato ideal, em vez de clínicas
maiores e com várias classes (10,2%) ou eventos que combinem as duas propostas (33,9%).
Os demais 15,3% entendem que seu formato é indiferente.
A pesquisa tratou também das classes em que os investimentos deveriam ser priorizados,
e o resultado foi coerente em relação ao programa de disputa do Campeonato Mundial
da Juventude, principal competição anual organizada pela ISAF. Veja as respostas dadas à
seguinte questão: “Considerando as classes jovens, coloque em ordem de prioridade (onde 1
é a mais importante e 13 é a menos importante) as classes que devem receber investimentos
da CBVela”.
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Figura 1 – Gráfico referente ao grau de prioridade de investimentos por classe de vela jovem no Brasil (PESQUISA – MELHORES PRÁTICAS PARA A VELA JOVEM).

Outro dado que merece destaque é: 69% afirmam ser importante a realização de mais de
uma competição nacional específica para a vela jovem. Porém, atualmente, a CBVela auxilia
somente na organização da Copa da Juventude, que é realizada anualmente.
Sobre a importância dos principais envolvidos no desenvolvimento da vela jovem no país,
41,08% entendem que esse é um papel dos clubes formadores. Já 35,71% apontam os pais e
responsáveis legais, enquanto 23,21% dizem ser a CBVela.
A pesquisa contou ainda com perguntas descritivas, na qual o entrevistado pode sugerir
ações e projetos, o que acabou validando algumas propostas e apontando novos caminhos.
Prova disso é que, apesar da maioria apontar os clubes como principais personagens no
desenvolvimento da vela jovem, 65% das respostas dissertativas destacam a necessidade de
atuação da CBVela no processo.
2.1.2 Análise das melhores práticas – The Royal Yachting Association
Podemos afirmar que a Inglaterra é o país mais desenvolvido na vela olímpica na atualidade,
seja na preparação da equipe principal, seja no desenvolvimento de novos talentos. Os atletas
ingleses figuram entre os melhores do ranking mundial em praticamente todas as classes e,
nos últimos quatro Jogos Olímpicos, eles somaram 21 medalhas (média de 5,25 por edição),
liderando o quadro geral de medalhas da modalidade desde Sidney 2000. O país também
aparece no topo da classificação na história do evento, com 55 medalhas, sendo 26 de ouro
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(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA, 2015). Não se consegue essa marca sem
um programa de renovação consistente.
No Campeonato Mundial da Juventude, organizado pela ISAF, a história não é muito
diferente: 53 medalhas (24 de ouro). A equipe inglesa ocupa a terceira colocação geral, com
três ouros a menos que os líderes australianos (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE
VELA, 2015).
Diante da capacidade técnica dos ingleses, buscou-se contatos com os dirigentes da entidade
nacional de administração da modalidade, a The Royal Yachting Association – RYA, para
conhecer os programas que eles desenvolvem na vela jovem.
A RYA está presente em todas as fases da carreira do velejador inglês. Há um acompanhamento
da entidade nacional desde a classe de formação até o ingresso na equipe olímpica, com
requisitos, parâmetros de avaliação e exigências definidos em cada uma dessas etapas.
Em linhas gerais, o plano de desenvolvimento dos velejadores jovens no Reino Unido se divide
em quatro fases. A primeira delas é um programa local cujo principal objetivo é alimentar a
equipe inglesa de vela jovem. Esses possíveis talentos participam de treinamento específicos,
workshops fora d’água e orientações para competição. O programa, destinado a crianças entre
6 e 14 anos, possui a supervisão de um gerente de alto rendimento da entidade nacional e é
desenvolvido em conjunto com os treinadores locais. Ao final do processo, os velejadores que
se destacarem são convidados a participar dos demais programas nacionais.
Em seguida, há um programa específico para velejadores juniores, com idade inferior a 16
anos, voltado ao desenvolvimento de velejadores com potencial para ganhar medalhas pela
equipe inglesa em campeonatos mundiais juniores e nos Jogos Olímpicos da Juventude.
Nesta fase, a RYA dá suporte para o início da carreira do atleta e ajuda na transição da classe
de formação para as de vela jovem. Eles já dispõem de uma estrutura mais completa, tendo
acesso ao suporte de treinamento remoto da RYA, apoio dos profissionais de Ciência do
Esporte, Psicologia Esportiva, noções de Meteorologia, Nutrição e hidratação.
O terceiro passo é o Programa de Transição 1 (T1), no qual encontramos a maior fonte
de informações e inspiração para o desenvolvimento deste trabalho. O T1 possui um claro
objetivo de auxiliar na transição do atleta júnior para as classes de vela jovem, cuja finalidade
é aumentar o número de velejadores talentosos na equipe olímpica inglesa.
Não se trata de um programa para ensinar a velejar, mas desenvolver velejadores na idade
correta, com a altura e o peso adequados. O programa auxilia no ensino de definições e
técnicas fundamentais, necessárias para seu desenvolvimento em novas embarcações e também
na aptidão física.
O T1 se desenvolve em centros locais, divididos por regiões do país. Os esforços para realizar
treinamentos locais visam facilitar o acesso dos velejadores, reduzindo os custos com viagens.
Apesar de concentrar boa parte das ações de forma regionalizada, há também atividades
desenvolvidas no Centro de Treinamento Nacional da Equipe Inglesa.
As classes de vela jovem escolhidas para integrar o programa são: Laser Radial (individual
masculino e feminino), 420 (dupla masculina e dupla feminina), 29er (dupla masculina,
dupla feminina e dupla mista) e RS:X (individual masculino e feminino). Assim como
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identificamos no questionário, os ingleses prestigiam as classes que integram o programa do
Campeonato Mundial da Juventude.
Os critérios exigidos para ingresso no T1 são:
a. O velejador deve estar em seu primeiro ano na classe de vela jovem;
b. Ter menos de 16 anos;
c. Ser recomendado pelo treinador local ou gerente responsável da RYA;
d. Ter regularidade de resultados na metade superior da tabela;
e. Ser elegível para integrar a delegação britânica nos Jogos Olímpicos.
Na fase inicial do programa, discute-se com o treinador local e o gerente da entidade nacional
qual será a classe jovem mais adequada, considerando aspectos como peso e altura do atleta.
O programa estipula oito períodos de treinamento durante o ano, realizados aos finais de
semana, e a participação em competições nacionais anteriormente definidas. Além disso, a
RYA organiza um encontro administrado por especialistas em Ciência do Esporte, em que
são avaliadas as condições físicas de cada velejador, utilizando como referência uma pesquisa
científica que estabelece padrões para indivíduos atléticos fora da elite e de mesma idade e sexo.
A pesquisa foi convertida em percentual, na qual 100% representa a melhor pontuação e 0%
a pior. Para ser elegível para a equipe inglesa de vela jovem, o atleta deverá atingir percentual
superior à média do grupo avaliado. Em barcos de dupla, os dois velejadores precisam atingir
esse percentual. Os que ficarem 20% acima do percentual médio são considerados elegíveis
para a Equipe “A”, desde que atendam também aos critérios técnicos.
Todas as fases do programa de formação de velejadores ingleses dão ênfase à parte física,
reduzindo a fadiga e o número de dias de treinamento perdido por lesão ou doença,
aumentando a eficácia do tempo na água, melhorando a recuperação, acelerando o
aprendizado, diminuindo o declínio da função cognitiva ao longo do tempo e permitindo
um ambiente de aprendizado mais produtivo. Isso tudo ajuda na adaptação às demandas das
novas classes de embarcações. Ao longo do ano, são realizados três testes físicos.
As avaliações de cada atleta no T1 levam em consideração a performance nas competições
pré-selecionadas, a progressão de cada atleta durante os períodos de treinamento e o
desenvolvimento da parte física. Todas as avaliações e decisões são realizadas por um grupo de
especialistas da RYA, em conjunto com os treinadores locais.
A etapa final do plano de formação britânico é o Programa de Transição 2 (T2), que possui
o seguinte slogan: “Desenvolvendo os melhores velejadores jovens do mundo” 3. O T2,
voltado à formação de atletas para a equipe olímpica da Grã-Bretanha, é constituído a partir
das seguintes premissas: formar campeões na vela; acelerar o desenvolvimento do velejador
ou do time; alimentar a equipe principal e fazer o melhor uso possível dos recursos dos
patrocinadores e parceiros da RYA.
A seleção dos atletas para esse programa leva em consideração a perspectiva do velejador
Informações da Royal Yachting Association – RYA: http://www.rya.org.uk/SiteCollectionDocuments/Racing/
youthjunior/Web%20Documents/Policies/2015-16/2015-16%20RYA%20UK%20Youth%20T2%20Notice%20of%20Selection%20FINAL.pdf

3
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de ganhar medalha em campeonatos mundiais, europeus e no Campeonato Mundial da
Juventude, além de sucesso do atleta no percurso até os Jogos Olímpicos.
Em termos gerais, a presença dos atletas no T2 estão condicionadas à capacidade para
representar a Grã-Bretanha nas competições da ISAF, ao comprometimento total com o
programa de treinamentos e ao cumprimento de critérios técnicos e físicos. Basicamente, a
escolha realizada pelo corpo técnico da RYA está baseada na idade, no peso e na altura dos
atletas, no desempenho em regatas nacionais e internacionais, no potencial de futuro, nas
metas e nas aspirações.
Por conta disso, o Plano de Desenvolvimento Britânico pode ser considerado o mais completo
e eficaz conjunto de programas envolvendo jovens velejadores do mundo. As informações
descritas nesse trabalho foram obtidas por e-mail, após contato com Sasha Lines, funcionária
da Royal Yachting Association, que forneceu informações para visualização no site oficial da
entidade e, posteriormente, por telefone.
2.2. Implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento da Vela
Jovem
Assim como a maioria das modalidades esportivas, a vela possui uma categoria de formação:
o Optimist, pequeno veleiro desenvolvido para crianças e jovens entre 6 e 15 anos. Após esse
período, o atleta deve optar por uma das várias embarcações que compõem as denominadas
classes da vela jovem. Normalmente, é nessa fase que reside um dos principais desafios da
vela nacional.
Os clubes náuticos dos principais polos de vela do Brasil realizam um excelente trabalho de
iniciação na modalidade, com professores capacitados, ampla experiência e vínculo forte com
seus associados. Nesses locais, as competições de Optimist reúnem um número elevado de
velejadores, de ótimo nível técnico, assim como o Campeonato Brasileiro, que é a competição
nacional com mais participantes dentre todas as classes existentes.
Se a formação não é o principal problema, por qual razão a modalidade enfrenta dificuldades
na renovação de atletas? Isso ocorre porque a maior parte desses velejadores, quando atinge a
idade (15 anos) ou o peso-limite da categoria4, abandonam o esporte.
Fora raríssimas ações isoladas e descontinuadas, não há um programa que identifique e oriente
os jovens velejadores na transição entre a classe de formação e as de vela jovem. A CBVela
restringe o seu apoio à participação em determinadas competições e no auxílio à organização
da única competição nacional. Como tais ações não são integradas, não existem mecanismos
de controle e avaliação, tampouco gerenciamento eficiente para a formação de atletas que
venham a integrar a equipe brasileira.
Na tabela abaixo, dados apontam a grande diferença entre o número de participantes no
Campeonato Brasileiro de Optimist e na Copa da Juventude (competição nacional que
deveria ser o passo seguinte na carreira dos atletas).

Não há limite formal de peso, mas alguns jovens chegam a ter um peso maior do que o recomendado para a
classe, trazendo uma limitação natural para sua continuidade e competitividade.

4
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Tabela 2 – Comparativo entre o número de atletas no Campeonato Brasileiro de Optimist e a Copa da Juventude (entre 2010 e 2015)
BRASILEIRO OPTIMIST

COPA DA JUVENTUDE

Taxa de Permanência dos Atletas na
Modalidade

Cidade, UF

Ano

Nº de
Atletas

Salvador, BA

2010

155

Brasília, DF

2010

50

32,25%

Rio de Janeiro, RJ

2011

156

São Paulo, SP

2011

102

65,38%

Porto Alegre, RS

2012

122

Porto Alegre, RS

2012

63

51,63%

São Paulo, SP

2013

135

Niterói, RJ

2013

61

45,18%

Recife, PE

2014

136

Florianópolis, SC

2014

62

45,58%

Rio de Janeiro, RJ

2015

145

São Paulo, SP

2015

Ainda não
realizada

-

Cidade, UF

Ano

Nº de Atletas

Dados obtidos na Confederação Brasileira de Vela, repassados pelo Gerente de Vela Nacional, Sr. Jonatas Gonçalves. Consulta telefônica em junho de 2015

A 29er, a 420, a RS:X, a Laser Radial e a SL16 são classes consideradas de vela jovem. Elas
foram destacadas por integrarem o programa do Campeonato Mundial da Juventude,
organizado anualmente pela ISAF. Por guardarem estreitas relações com as classes olímpicas,
elas têm prioridade nos programas de formação de jovens velejadores, desenvolvidos pelas
potências mundiais da modalidade, especialmente a Royal Yachting Association – RYA, cujo
programa de formação de atletas é adotado como referência teórica neste trabalho.
As classes de vela jovem são totalmente diferentes daquelas de formação. Enquanto essa
última é uma embarcação lenta, de apenas uma vela e com regulagens limitadas, as principais
classes da vela jovem são mais rápidas, modernas, cada uma com características particulares
e “segredos” específicos. Mas essa não é a única dificuldade enfrentada neste período de
transição. Podemos apontar também os seguintes empecilhos na manutenção do atleta no
esporte: custos elevados para a aquisição de embarcações, período de adaptação ao barco e aos
parceiros (para classes disputadas em dupla), biotipo do atleta em relação às novas embarcações
e novos interesses do jovem, que atravessa uma etapa da vida de grandes transformações.
Ou seja, torna-se essencial a estruturação e a implementação de um programa de
desenvolvimento de vela jovem, considerando não só a realidade nacional, mas as melhores
práticas experimentadas com sucesso em países com tradição de resultado na modalidade,
destacando o programa britânico.
2.2.1. Criação dos polos de desenvolvimento da vela jovem
Após analisar a situação atual e identificar as principais necessidades da vela brasileira,
tomando como exemplo o modelo desenvolvido pela Associação Britânica de Iatismo, tornase possível a apresentação de um programa nacional voltado à vela jovem.
No caso brasileiro, deve-se, inicialmente, definir os polos regionais indutores de vela, visando
classificar o país entre os oito melhores no Campeonato Mundial da Juventude de 2019 e
renovar a equipe brasileira principal para os Jogos Olímpicos de 2024.
A proposta é criar uma metodologia padronizada de identificação e desenvolvimento de
jovens velejadores em cinco polos: Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e
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João Pessoa.
O programa será desenvolvido em ciclos de três anos, com cinco níveis distintos de formação
progressiva, conforme suas características e resultados apresentados.
2.2.1.1. Meios e níveis de formação
O primeiro passo é formar o Conselho Técnico da Vela Jovem (CTV Jovem), integrado por
representantes da CBVela, das federações estaduais, dos principais clubes náuticos e por
técnicos ativos de vela jovem com experiência de, no mínimo, dez anos na função.
A seguir, será selecionado um coordenador nacional de vela jovem, que gerenciará e controlará
o programa nos diversos polos e nas ações nacionais. Cada um dos cinco polos terá um
coordenador técnico local, podendo ser ou não o atual treinador de jovens velejadores da
região. Os recursos para a contratação do coordenador nacional serão disponibilizados
pela CBVela, enquanto os técnicos locais terão a remuneração compartilhada entre clube e
confederação.
Os clubes formadores cederão suas infraestruturas e, em contrapartida, receberão da CBVela
uma proposta formal de implementação do programa de vela jovem, uma certificação, desde
que atendam aos requisitos e às exigências, e, principalmente, equipamentos esportivos e
recursos para custeio parcial do técnico local.
Em função das classes de vela jovem existentes no país, bem como das possibilidades de
fomento e ampliação das flotilhas (conjunto de barcos), ficam definidas as seguintes classes
que receberão investimentos do programa:
• Laser Radial (individual masculino e feminino);
• 420 (dupla masculina e feminina);
• 29er (dupla masculina e feminina);
• RS:X 8,5 (individual masculino e feminino).
Essas classes foram definidas a partir do resultado da pesquisa e do programa do Campeonato
Mundial da Juventude.
Em conjunto com os técnicos locais, o coordenador nacional deve identificar as classes de vela
jovem que já possuem alguma atividade na região, dentre as selecionadas para investimentos,
para que então sejam adquiridas e disponibilizadas novas embarcações, de acordo com as
necessidades de cada local e possibilidades do projeto. Dessa forma, é possível que certos
locais tenham três ou até quatro classes sendo trabalhadas, enquanto outros fiquem com
apenas uma.
As estruturas básicas para o desenvolvimento do programa serão fornecidas pela CBVela,
tais como: bote de apoio para o técnico, boias de regata, uniformes, velas e embarcações. Já
os clubes terão que arcar com os seguintes custos: combustível, guarda dos equipamentos,
marinheiros, salas para aulas teóricas e estrutura de apoio náutico.
O programa será dividido em cinco níveis de formação por conta das diferenças
entre as regiões do país, suas necessidades e potencialidades no momento de
implementação do programa. A Tabela 3 exemplifica a forma como se desenvolvem.
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Tabela 3 – Definição dos níveis por polo indutor.
NÍVEL

Polos Indutores 1 - Conhecendo
de Vela
Novas Velas

2 - Identificação
de velejadores e
das classes

3 - Treinamento
nos núcleos

4 - Competições
nacionais e
intercâmbios

5 - Competições
internacionais de
alto rendimento

Porto Alegre,
RS

Ano I a III

Ano I

Ano II

Ano II e III

Ano III

São Paulo, SP

Ano I a III

Ano I

Ano II

Ano II e III

Ano III

Rio de Janeiro,
RJ

Ano I a III

Ano I

Ano I e II

Ano II e III

Ano II e III

Florianópolis,
SC

Ano I a III

Ano III
Novo Ciclo Trienal do Programa

João Pessoa, PB Ano I a III

Ano III

No Nível 1, o projeto Conhecendo Novas Velas tem como objetivo apresentar aos jovens
velejadores, ainda na classe de formação (Optimist), as embarcações de vela jovem. Como
muitos iniciantes nunca tiveram a oportunidade de ter uma experiência em outros barcos, a
proposta é que eles tenham um primeiro contato de forma descontraída, durante um evento
com outros atrativos, de modo que sigam interessados em permanecer na modalidade.
Essa ação deve ser prevista para ocorrer uma vez por ano em cada polo, sempre aos finais de
semana e, de preferência, próximo à principal competição regional da classe Optimist. O evento
contará com a presença de velejadores experientes da região ou da equipe principal e técnicos
da CBVela, além dos profissionais diretamente ligados ao programa de desenvolvimento da
vela jovem. Após a experiência na água, serão realizadas palestras e aulas teóricas.
Ainda no Nível 1, durante o Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, a proposta é organizar
uma versão ampliada do Conhecendo Novas Velas, atingindo um número ainda maior de jovens
velejadores, inclusive de outras regiões.
O segundo nível de formação do programa também ocorre em todos os polos. Após a
excecução das ações de Nível 1, o coordenador nacional, em conjunto com o técnico
local, identifica atletas com potencial das respectivas classes5. Em seguida, esses jovens são
convidados a participar de duas clínicas de treinamento local, verificando as condições
mínimas do velejador para ingresso no programa. Nessa etapa, haverá também a presença de
um preparador físico e um médico para análise das condições físicas de cada atleta detectado,
utilizando como referência a tabela de verificação usada pelo programa inglês (mencionada
neste estudo).
Em seguida, inicia-se o Nível 3 do programa, quando alguns polos indutores poderão,
Excepcionalmente, no polo indutor de João Pessoa, será desenvolvida a classe kitesurf, em função da vocação
do local e da possibilidade de ingresso da classe no programa olímpico a partir de 2020.

5
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eventualmente, chegar ao fim do primeiro ano de projeto sem ter preenchido os requisitos
mínimos. Isso não inviabiliza que o programa siga em andamento nos Níveis 1 e 2, a não ser
que o CTV Jovem decida não investir mais em determinada região.
O polo indutor só conseguirá alcançar o Nível 3 do programa caso atinja cumulativamente as
metas preliminares para esse estágio, que são:
a. O polo indutor deverá ter, no mínimo, duas classes de vela jovem identificadas;
b. Adesão de, no mínimo, quatro tripulações por classe naquele polo;
c. Após duas clínicas de treinamento iniciais, o coordenador nacional e o técnico local
deverão concluir que o nível técnico dos atletas selecionados está adequado à continuidade
no programa, levando em consideração o resultado em regatas regionais e da avaliação
física individual do atleta.
Uma ação que merece ser destacada nessa fase é a definição das classes jovens para cada atleta,
considerando suas características físicas e as peculiaridades de cada embarcação. Durante a
etapa de transição, o velejador poderá se desestimular rapidamente e optar por outra classe,
na qual haverá perda de rendimento em função de sua composição física. Atualmente, a falta
de orientação contribui significativamente para a taxa de abandono da modalidade.
No Nível 3, há a definição do calendário de treinamentos específicos e um compromisso
de participação firmado por cada velejador jovem e seu responsável legal. As sessões serão
realizadas no polo e aplicadas pelo técnico local. Com o apoio financeiro da CBVela, os
atletas ainda participarão de duas ações nacionais, na Copa da Juventude e na Copa Brasil de
Vela (essa última é a principal competição nacional de classes olímpicas, que define a equipe
brasileira de vela).
Vale destacar que, paralelamente à Copa Brasil de Vela, ocorrerá a Copa Brasil de Vela Jovem,
evento aberto aos jovens entre 14 e 18 anos, com regatas, palestras e treinamentos específicos.
Já para os velejadores dos polos de Nível 3, a presença é obrigatória e custeada pelo programa.
Trata-se do principal momento de integração entre os jovens atletas e os principais nomes da
vela nacional, possibilitando uma ampla absorção de conhecimentos e uma vivência prática
da rotina de um velejador de alto rendimento.
Os atletas de todos os polos indutores serão constantemente avaliados, por meio dos resultados
obtidos nas competições e dos relatórios mensais enviados pelo técnico local ao coordenador
nacional. Além disso, esse último ainda realizará visitas regulares aos polos para verificar in
loco o desenvolvimento do programa, sendo convidado, semestralmente, a apresentar os
resultados do programa e dos atletas em reunião do CTV Jovem.
A partir dos resultados obtidos pelos atletas e de qualquer outra avaliação do coordenador
nacional referendada pelo CTV Jovem, o polo indutor poderá alcançar o Nível 4, caracterizado
pela existência naquela localidade de velejadores com destaque regional. Para eles, além
da manutenção das ações anteriores, será elaborado um plano de apoio financeiro para
participação em eventos nacionais e intercâmbios.
Para o Nível 5, os requisitos seguem os mesmos parâmetros de avaliação utilizados para o
Nível 4, mas o polo deverá contar com velejadores que se destaquem no cenário nacional
da vela, especialmente os vencedores da Copa da Juventude e da Copa Brasil de Vela Jovem.
Além disso, poderão ser considerados outros critérios apontados pelo coordenador nacional
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e referendados pelo CTV Jovem.
A propósito desses outros critérios, a análise dos velejadores vai além de seus resultados em
competições: comportamento, potencial futuro, dedicação, metas e aspirações também serão
relevantes na seleção dos velejadores e no avanço dos níveis de cada polo indutor de vela.
O programa possibilita o alcance de benefícios claros para a modalidade, com destaque para
a implementação de uma metodologia padronizada, a orientação do caminho necessário
aos jovens atletas no processo de transição, a disseminação do conhecimento técnico nas
diferentes regiões do país, a integração dos jovens velejadores com os principais atletas e a
contribuição para a renovação da equipe olímpica brasileira de vela, na busca por resultados
internacionais expressivos e por novos ídolos para o esporte, incentivando novos adeptos e
formando o ciclo virtuoso de fomento da modalidade.

3 | CONCLUSÃO
A vela é um esporte tradicional no Brasil, com resultados expressivos conquistados pelo
esforço individual de talentosos e obstinados atletas que dedicaram sua vida à modalidade. No
entanto, o cenário esportivo mundial, ao longo dos últimos anos, vem passando por mudanças
constantes e significativas, que tornam cada vez mais raros os exemplos de conquistas olímpicas
pautadas simplesmente no esforço e talento individual, sem um amplo e consistente projeto
de médio e longo prazo. A realidade atual de desenvolvimento e profissionalização do esporte
em escala mundial impõe uma conduta muito mais responsável e planejada por parte de suas
entidades de administração.
O Programa Nacional de Desenvolvimento da Vela Jovem quer contribuir para o alinhamento
do talento brasileiro a um plano pré-estabelecido, com base na realidade nacional, suas
limitações e potencialidades, além do exemplo extraído das melhores práticas, cujos
resultados já foram comprovados. Dessa forma, inicia-se um longo e desafiador caminho para
a manutenção e progressão do Brasil no rol das dez principais potências olímpicas da vela
mundial.
A implementação e o desenvolvimento desse programa ajudará na retenção de atletas e na
formação de uma equipe permanente de vela jovem, na qual os velejadores serão regularmente
observados por profissionais capacitados, auxiliando-os em sua manutenção e evolução.
O modelo adotado pelo programa de vela jovem inglês evidencia a necessidade de atenção
nos momentos de transição da carreira do atleta, seja da categoria de base para a vela jovem
(T1), seja da vela jovem para a vela olímpica (T2). Esses são os principais momentos em que
o velejador precisa de orientação, evitando a evasão da modalidade. O Programa Nacional
de Desenvolvimento da Vela Jovem cumpre esse propósito, uma vez que determina ações
que ocorrem mesmo antes da saída do velejador da categoria de formação. Outro ponto
comum entre os dois programas é o desenvolvimento regionalizado, reduzindo custos e
descentralizando as ações.
A proposta de divisão por níveis visa dar pluralidade ao programa, considerando as diferenças
técnicas e estruturais entre os diversos polos regionais. Todavia, no decorrer do programa,
os polos tendem a alcançar níveis semelhantes, além de inspirar novas regiões. Essa é uma
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peculiaridade local, diagnosticada para viabilizar a implantação do programa e, especialmente,
pluralizá-lo em todo território nacional.
O programa torna-se viável com a negociação de propriedades de marketing (ver os itens da
Tabela 4):
OPORTUNIDADES DE EXPOSIÇÃO DE MARCA E ATIVAÇÃO
DIREITOS EM
EVENTOS

Conhecendo novas
velas

Clínicas de
treinamentos

Copa da
Juventude

Copa Brasil de
Vela Jovem

Eventos com a
equipe

MATERIAIS

Uniforme dos
atletas e equipe
técnica

Velas

Embarcações

Áreas de
Botes de apoio ensino e
convivência

COMUNICAÇÃO

Nome no programa
e na equipe de Vela
Jovem

Espaço
exclusivo no
site e redes
sociais da
CBVela

Direitos de
imagem da
equipe e dos
atletas

Eventos corporativos com a
presença de equipe/atletas

Tabela 4 – Propriedades de marketing do Programa Nacional de Vela Jovem

Projetos específicos serão desenvolvidos para dar viabilidade econômica ao programa, dentre
eles a aprovação na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006), além de convênios
provenientes do programa Solidariedade Olímpica Internacional (SOI).
As metas de resultado propostas, o público (atletas) atingido e as regiões alcançadas são
perfeitamente viáveis, considerando que já existe nesses locais a prática regular da modalidade.
A proposta é apenas de uniformização da metodologia e orientação da trajetória do atleta,
desde a saída da categoria de formação até o ingresso na equipe brasileira de vela principal.
Inspirado nas melhores práticas e alinhado à realidade brasileira, espera-se que o programa
seja viável, exequível e com metas e objetivos claros e alcançáveis. Trata-se de um projeto de
longo prazo, que precisa de ajustes ao longo do percurso e que não garante resultados da
noite para o dia. No entanto, a vela brasileira precisa percorrê-lo para direcionar o seu futuro
e contribuir para a formação de atletas de excelência, que manterão e ampliarão as conquistas
do país no cenário mundial.
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RESUMO

O objetivo deste estudo é realizar uma análise descritiva do perfil do modelo de gestão do basquete de alto rendimento adotado pelas entidades envolvidas na Liga Nacional de Basquete
(LNB), demonstrando como as mesmas auxiliam na promoção do sucesso internacional da
modalidade. A amostra foi composta por 14 indivíduos, sendo sete dirigentes e sete técnicos,
todos vinculados a clubes que participam de competições promovidas pela LNB. O instrumento utilizado na pesquisa foi o modelo SPLISS, baseado em nove pilares que levam ao
sucesso esportivo internacional. Neste caso, dois questionários foram padronizados e adaptados para a pesquisa em clubes que desenvolvem o basquete de alto nível. Verificou-se que
a qualidade de gestão dos clubes pesquisados apresenta qualidade razoável e boa. Entretanto,
para um diagnóstico mais detalhado, deve haver a padronização de análises e a proposição de
indicadores e metas para as entidades vinculadas à LNB.
Palavras-chave: Basquete; alto rendimento; sucesso esportivo internacional; esporte.

ABSTRACT

This work provides a critical analysis of the management framework for high performance basketball adopted by organizations involved on “Liga Nacional de Basquete” (LNB – Basketball
National League) and illustrates the role of those organizations in promoting sports success internationally. The sample for the assessment consists on seven managers and seven coaches, all staff
members of the participating teams of LNB competitions. The applied framework, based on the
SPLISS model, comprises nine pillars that lead to international sports success, using two standardized questionnaires adapted to clubs with high performance basketball programs. The management
quality level observed on the assessed clubs varies from “ok” to good. However, for a more detailed
analysis, there should be standardized assessments, proposal of key performance indicators and
expected goals for the organizations related to the LNB.
Keywords: Basketball; high performance; international sports success; sports.
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1 | INTRODUÇÃO
Após a escolha do Brasil como país-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o sucesso esportivo
internacional se tornou um objetivo a ser atingido por muitas organizações esportivas nacionais
(ROHLFS, 2013). O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por exemplo, estabeleceu como
meta para o Rio 2016 ser um dos dez países com maior número de medalhas conquistadas
(COB, 2010).
Esse desafio pode ser evidenciado na afirmação de Penha (2009): “o sistema brasileiro apresenta
muitos problemas que justificam o baixo desenvolvimento na maioria das modalidades e o
baixo número de atletas de elite”. Entretanto, tais questões surgem por conta da ausência de
uma política centralizada e melhor administrada por seus responsáveis. O autor diz ainda
que não existem regras estabelecidas para a implantação de um sistema esportivo, podendo
este ser estruturado por meio de um sistema organizacional do país, empresas privadas e um
sistema profissional ou misto.
Neste contexto, a seleção brasileira masculina de basquete tenta repetir os excelentes resultados
conquistados no passado. Após não se classificar para três edições consecutivas dos Jogos
Olímpicos, a equipe nacional voltou a participar da competição em Londres 2012.
Esse processo de retomada do basquete masculino está atrelado à criação da Liga Nacional de
Basquete (LNB), em 2008, que apresentou um novo tipo de organização, baseado na união
dos clubes, apoiada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e com a parceria da
Rede Globo. Fundada por 19 clubes nacionais, a LNB passou a organizar, no ano seguinte,
o campeonato brasileiro adulto masculino de basquete, denominado Novo Basquete Brasil
(NBB).
A criação da LNB pode ser considerada análoga ao ocorrido na fundação da Confederação
Brasileira de Clubes (CBC), na qual os clubes se organizaram para se fortalecerem junto
às entidades de administração esportiva e governamentais devido à falta de diretriz ou
planejamento centralizado do governo.
Da Costa et al. (2006 apud COLOMBO, 2014) refere-se à gestão esportiva como: “a
organização e direção racional e sistemática de atividades esportivas e físicas em geral, e/ou de
entidades e grupos que fazem estas atividades acontecerem, quer orientadas para competições
de alto nível ou para participação popular ocasional ou regular, e para práticas de lazer e de
saúde.”
Após a estruturação de uma nova organização e com o direcionamento do basquete nacional
de alto rendimento, vários setores ligados ao jogo apresentaram uma melhora significativa
em seus números: público nos ginásios e arenas, audiência na televisão, qualidade técnica
em quadra, repatriamento de atletas, credibilidade e gestão estratégica, criação da Liga de
Desenvolvimento de Basquete (LDB) – voltada aos atletas de até 22 anos – e de eventos
complementares, como o Jogo das Estrelas e a Liga Ouro (segunda divisão do basquete
nacional) .
Em 2011, após 14 anos de ausência, o basquete masculino brasileiro voltou a ser transmitido
na televisão (CAPELO, 2012). Recentemente, pesquisa divulgada pelo Ibope Recupom
mostrou que o basquete vem ganhando novos adeptos no país e, segundo o instituto, os
chamados “superfãs”, que acompanham o esporte com afinco, cresceram 47% entre 2014 e
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2015 (MÁQUINA DO ESPORTE, 2015).
O ótimo momento técnico dos clubes brasileiros trouxe títulos. Foram seis taças nas últimas
sete competições internacionais, sendo três torneios interclubes diferentes (Liga das Américas,
Copa Intercontinental e Liga Sul-Americana). Além disso, quatro equipes brasileiras
alcançaram a marca de cinco títulos continentais consecutivos nos últimos três anos.
O NBB passou a produzir um ambiente esportivo favorável, resultando na repatriação de
54 atletas. Todos optaram por atuar em quadras brasileiras graças ao número de equipes e ao
nível técnico da competição (LNB, 2015).
A credibilidade e a gestão estratégica da LNB a levaram a acertar uma parceria pioneira com
a NBA (Nacional Basketball Association), tendo como principal objetivo o desenvolvimento
do basquete brasileiro. Trabalhando em conjunto, a proposta é atingir um número cada vez
maior de fãs e alavancar novos negócios para as duas ligas. No momento, as questões esportivas
e de negócios são os maiores desafios da LNB. Nos próximos anos, com o crescimento do
acordo, que poderá abranger outras áreas. A ideia é aumentar o público do NBB e da NBA
no país. (NBA BRASIL, 2014)
Para que a modalidade tivesse uma base sustentável de crescimento no país, a LNB estimulou
também a criação das Associações de Árbitros, Jogadores e Técnicos de Basquete, de modo
que todas as partes do jogo estivessem representadas por estas entidades.
A LNB é uma associação esportiva sem fins lucrativos, cujos associados são compostos por
entidades representativas da modalidade, consideradas agentes importantes na formação do
atleta e imprescindíveis na estrutura organizacional do basquete de alto rendimento para a
formação de novos atletas.
O movimento realizado pelas referidas entidades de basquete é uma constatação prática
evidenciada por Penha (2009) sobre a autonomia conquistada pelos clubes esportivos em
relação ao Estado, principalmente financeira, já que eles acresceram suas receitas com o
aumento da participação da iniciativa privada. Ainda que os clubes tenham ganhado força ao
longo do tempo, a padronização de um planejamento voltado para o alto rendimento tornouse inviável.
Por outro lado, esta autonomia financeira gerou um fator que tem restringido a prática
desportiva: o grau de endividamento de alguns clubes brasileiros. Tal situação tem contribuído
para a redução do investimento em modalidades olímpicas (Secretaria de Fiscalização e
Avaliação de Programas de Governo – SEPROG, 2011).
Como a iniciação esportiva costuma ocorrer nos clubes, a concentração espacial e os custos
para se tornar um associado fazem com que apenas a elite tenha acesso ao Esporte de Alto
Rendimento (EAR).
Portanto, o objetivo deste estudo é realizar uma análise descritiva do perfil do modelo de
gestão desportiva de alto rendimento adotado pelas entidades de prática do basquete de alto
rendimento envolvidos na LNB, mostrando como as mesmas auxiliam na promoção do
sucesso esportivo internacional da modalidade.
A avaliação dos resultados internacionais não será a única abordagem para a análise das
políticas e modelos de gestão do esporte de elite. A administração esportiva das entidades que
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promovem o basquete junto à LNB pode ser mensurada por meio de um modelo SPLISS
adaptado, baseado em nove pilares de indicadores e proposto por De Bosscher et al. (2011).
Sob essa perspectiva, a LNB possui diversos projetos e ações voltados ao melhor controle
dos processos relacionados à gestão esportiva, com foco no desenvolvimento do basquete
masculino de alto rendimento.
De Bosscher et al. (2009) ponderam que a eficiência e a eficácia organizacional devem ser
mensuradas por um modelo de gestão que tenha indicadores, favorecendo um entendimento
uniforme sobre o caminho a ser percorrido entre a situação atual e a desejada.
Considerando a importância da estruturação e organização esportiva do basquete do país e o
papel indispensável dos clubes neste processo, torna-se fundamental investigar se o modelo de
gestão esportiva de alto rendimento adotado pelas entidades que compõem a LNB apresenta
indicadores que proporcionam sucesso esportivo internacional.
A investigação proposta por este trabalho abrangerá o estudo sistemático às entidades de
prática do basquete masculino de alto rendimento, buscando aspectos de integração para a
formulação de parâmetros com vistas ao aperfeiçoamento da política e do modelo de gestão
adotados. Assim, serão realizadas investigações e pesquisas no setor administrativo destas
entidades, explorando os principais fatores que levam ao sucesso esportivo e buscando a
melhora da gestão.
O trabalho apresenta como objetivos específicos identificar as características, os pontos fortes,
as oportunidades de inovação e o modelo de gestão de atletas adotados por estas entidades de
prática de basquete.

2 | DESENVOLVIMENTO
O instrumento utilizado foi desenvolvido para atender as especificidades das equipes de
basquete, baseado em nove pilares que levam ao sucesso esportivo internacional, sendo
composto por dois questionários padronizados que foram entregues a dirigentes e técnicos do
esporte de alto rendimento (Figura 1).
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Figura 1 - Modelo SPLISS (Sports Leading to Sporting Success) - pilares que levam ao sucesso esportivo internacional (adaptado de DE BOSSCHER et al. 2008, 2009).

O questionário contém 62 perguntas, sendo que as respondidas pelos dirigentes compreendem
todos os pilares previstos, enquanto as dos técnicos não têm questões relativas aos pilares 1 e
3.
Este estudo é caracterizado como pesquisa descritiva e explicativa em relação aos fins, uma vez
que expõe as características do modelo de gestão esportiva de alto rendimento. Além disso,
apresenta pesquisa bibliográfica e de campo.
A amostra foi composta por 14 indivíduos: sete dirigentes, homens, com 49,75 anos de idade
média, e sete técnicos, homens, com 43,29 anos de idade média. Todos atuam no basquete
de alto rendimento em equipes pertencentes à LNB.
Para a análise estatística, utilizou-se tabelas e computação de várias medidas, tais como, média
e percentagem. A taxa de retorno é apresentada no quadro abaixo:
Pesquisa

Convites Válidos

Respostas Completas

Respostas
Incompletas

Respostas Totais

Técnicos

30

16,67%

6,67%

23,34%

Dirigentes

27

11,11%

3,70%

14,81%

Tabela 01: Taxa de retorno dos questionários das entidades vinculadas à LNB

Dentre os dirigentes que responderam, 75% trabalham em período integral, enquanto 25%
de forma voluntária. Ademais, eles trabalham como dirigentes na modalidade esportiva entre
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1 e 50 anos (média de 21,5 anos).
Quanto aos técnicos, trabalham no país, em média, há nove anos. Destes, 71,43% já atuaram
em nível internacional; e 100% exercem a profissão em período integral. Isso comprova o
grau de especialização da amostra em relação à sua atuação na modalidade, confirmando a
exigência para condução das equipes de basquete de alto rendimento.
Outro aspecto importante é que 85,71% dos técnicos são ex-atletas de basquete, sendo que
42,86% atuaram no exterior, 42,86% no Brasil e 14,29% em nível recreativo.
O Pilar 1, destinado exclusivamente aos dirigentes, se refere ao suporte financeiro para o
esporte de alto rendimento. O valor anual médio de verba investida por cada clube no ciclo
olímpico atual foi de R$ 3.307.750,00 (R$811.015,67 na base e R$2.274.488,00 na equipe
adulta).
Vale ressaltar que 42,86% das pessoas que responderam o questionário afirmaram que utilizam
ou irão utilizar recursos advindos da Lei de Incentivo ao Esporte Federal; 42,86% captam
recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Estadual; 42,86% fecham convênios com
seus municípios; 42,86% usam recursos provenientes da CBC; e 85,71% possuem patrocínios
privados. No entanto, não foram firmados convênios com os governos federal e estadual. Em
média, as entidades utilizam 2,5 das sete fontes de financiamento disponíveis para o esporte
de alto rendimento.
O Pilar 2 aborda a organização e a estrutura de políticas esportivas dos clubes, a elaboração
de políticas de longo prazo, representatividade de técnicos e atletas e comunicação entre as
entidades. Os resultados apontam divergências quanto a atrelar, em um primeiro momento,
o financiamento esportivo baseado no desempenho esportivo internacional. Entretanto, 66%
consideram que o basquete de alto rendimento deveria buscar mais financiamentos, caso
atinja as metas estabelecidas nos níveis de desempenho após um ciclo olímpico. A mesma
porcentagem de técnicos e dirigentes também discorda que o esporte perca esse financiamento,
caso não cumpra seu objetivo.
Em relação à qualidade da comunicação entre os técnicos e as entidades de administração e
de prática esportiva, os percentuais são apresentados abaixo:
Pesquisa

Clube

Confederação

Governo Federal

COB

ME

LNB

Excelente

20%

0%

0%

0%

0%

33,33%

Boa

20%

0%

0%

0%

0%

66,66%

Razoável

40%

33,33%

20%

50%

33,33%

0%

Ruim

20%

33,33%

40%

16,66%

33,33%

0%

Péssima

0%

33,33%

40%

33,33%

33,33%

0%

Tabela 02: Distribuição de avaliação da comunicação das entidades esportivas direcionadas aos técnicos

Percebe-se que a avaliação da comunicação para os técnicos apresenta índice positivo
(avaliações excelentes, boas e razoáveis) nos itens LNB e clube.
O Pilar 3 avalia a relação entre a participação esportiva e o sucesso no alto rendimento, e os
dirigentes são unânimes: é preciso ter um grande número de participantes para alcançar o
sucesso esportivo internacional no alto rendimento.
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Sobre a identificação e o desenvolvimento do talento, no qual se investiga o apoio dado ao
jovem atleta e sua conciliação entre o esporte e o estudo, o resultado aponta na seguinte
direção: 100% acreditam que a idade adequada para a detecção de talentos está entre 7 e 12
anos. Todos os dirigentes que responderam ao questionário participam da organização de
eventos voltados ao surgimento de novos jogadores, mas a abrangência desta seleção (regional
ou nacional) não é uniforme.
Neste sentido, Penha (2009) afirma que os processos de seleção e detecção de talentos esportivos
não são padronizados pelos clubes, tampouco têm orientações por parte das entidades de
administração esportiva e do governo. O mesmo autor afirma que a uniformização do método
de Treinamento a Longo Prazo poderia estreitar a relação entre os órgãos responsáveis pelo
desenvolvimento do esporte de alto rendimento.
Quanto à atenção e o apoio ao jovem atleta, verificou-se que as áreas de atendimento aos
garotos se restringem ao reembolso de despesas e fisioterapia/massagem, conforme aponta a
Tabela 3.
ÁREAS DE ATENDIMENTO AO JOVEM TALENTO

SIM

NÃO

Treinamentos mais frequentes e intensivos

40,00%

60,00%

Treinamento em grupo separado / treinamento particular

20,00%

80,00%

Treinamento extra de preparação física

20,00%

80,00%

Calendário de competição e treinamento

20,00%

80,00%

Melhores instalações para treinamento

20,00%

80,00%

Participação em competições internacionais

0,00%

100,00%

Transporte

40,00%

60,00%

Uniforme e equipamentos esportivos

40,00%

60,00%

Reembolso de despesas

60,00%

40,00%

Treinamento mental por um psicólogo profissional do esporte

20,00%

80,00%

Acompanhamento nutricional / dieta por um nutricionista

20,00%

80,00%

Serviços de apoio médico por médicos especialistas

40,00%

60,00%

Fisioterapia / massagem

80,00%

20,00%

Acompanhamento médico (acompanhamento de lesões)

40,00%

60,00%

Suporte Biomecânico

0,00%

100,00%

Orientação profissional – planejamento de carreira

0,00%

100,00%

Apoio na educação (planejamento de exames x treinamento)

40,00%

60,00%

Tabela 03: Proporção de serviços oferecidos aos Jovens Talentos de Basquete

Para os atletas adultos, 40% dos técnicos acreditam que os serviços de apoio oferecidos
aos atletas adultos são insuficientes, enquanto outros 40% dizem ser razoáveis; já os 20%
restantes afirmam ser suficientes. Neste ponto, destaque para os campos da preparação física,
Fisioterapia e Medicina Esportiva.
Todos os dirigentes e técnicos classificaram como razoável ou alta a disponibilidade das
instalações esportivas para treinos e competições, definindo como razoável ou boa a qualidade
destes espaços.
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Nos últimos 12 meses, todos os técnicos participaram de cursos de reciclagem ou conferências,
visando aprimorar suas competências no alto rendimento. Em compensação, todos dizem
que a quantidade de cursos para técnicos é insuficiente.
Como os atletas de basquete de alto rendimento treinam, em média, 23 horas por semana
(mínimo de 15 horas e máximo de 30), os técnicos investem, em média, 41 horas semanais
(mínimo de 25 horas e máximo de 50) para preparar e executar seus treinamentos.
A Tabela 4 apresenta as respostas de dirigentes e técnicos sobre a frequência e o nível de
torneios no Brasil para atletas profissionais e das categorias de base.
Aspectos de competições

Baixa

Razoável

Alto

Muito alto

Frequência de competições / torneios no Brasil para jovens
talentos

77,78%

11,11%

11,11%

0,00%

O nível das competições / torneios no Brasil para jovens
talentos

33,33%

66,67%

0,00%

0,00%

Frequência de competições / torneios no Brasil para atletas
adultos

0,00%

66,67%

33,33%

0,00%

O nível das competições / torneios no Brasil para atletas
adultos

0,00%

66,67%

22,22%

11,11%

Tabela 04: Avaliação de frequência e nível de competições de basquete no Brasil para jovens talentos e atletas
adultos

Todos os técnicos afirmam buscar informações científicas acerca de suas atividades para o
desenvolvimento de seus atletas, mas dizem não existir pesquisas suficientes na área, além de
não compartilharem entre si tais conhecimentos. De modo geral, a aplicabilidade da pesquisa
científica e de novas tecnologias em desenvolvimento é considerada baixa por eles.
A SEPROG (2011) apresenta sugestões de ações que visam ao apoio e ao desenvolvimento
do esporte de alto rendimento, baseadas nos mesmos nove pilares (VRIJE UNIVERSITEIT
BRUSSEL et al., 2006). Algumas dessas propostas indicam quais medidas devem ser aplicadas
pelos membros que compõem o esporte de alto rendimento, no qual a LNB está inserida.
São elas:
1. Institucionalizar um sistema de detecção de talentos esportivos padronizado,
estabelecendo desde a concepção de seu funcionamento até as atribuições de
responsabilidades das entidades da administração e da prática esportiva, para que, em
regime de colaboração e integração de ações, atuem no desenvolvimento da base esportiva
nacional;
2. Induzir e fomentar a implementação e manutenção de uma rede de núcleos de
esporte de base com cobertura nacional, de modo a possibilitar a recepção de talentos
provenientes das escolinhas de esporte e proporcionar a eles condições necessárias para o
seu desenvolvimento como atleta;
3. Estabelecer critérios e normas para transferência, execução e prestação de contas dos
recursos financeiros alocados em programas ou ações que têm a finalidade de manter e
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ampliar a rede de esporte de base;
4.

Estruturar plano estratégico para direcionar recursos disponíveis que contemple:

a. Levantamento das necessidades da comunidade esportiva, principalmente métodos e
técnicas de melhoria de resultados por modalidade esportiva;
b. Critérios de escolha e priorização do público-alvo a receber apoio;
c. Aplicação de conhecimento científico na formação de atletas, prevenção e recuperação
de lesões, programas de treinamento personalizado e apoio multidisciplinar, sobretudo
psicológico, nutricional e médico;
d. Formação de técnicos/treinadores de atletas e árbitros;
e. Cursos de especialização na área de gestão esportiva;
f. Produção de conhecimentos científicos e serviços traduzidos para uma linguagem mais
acessível e apropriada à intervenção profissional;
5. Facilitar a consulta e/ou participação de representantes de árbitros, jogadores e
técnicos para definição no direcionamento dos recursos disponíveis;
6. Incluir análise de aderência e utilidade das intervenções e estudos produzidos às
demandas da comunidade esportiva;
7. Induzir a ampliação e/ou aplicação da cobertura do programa Bolsa-Atleta no
atendimento a atletas da base que praticam modalidades olímpicas e paralímpicas que não
integram as competições nacionais estudantis ou que passaram da idade de receber a Bolsa
Estudantil. Como os atletas das modalidades olímpicas só começam a ter direito à bolsa
ao atingirem nível de excelência esportiva, os jovens da base acabam descobertos. Porém,
normalmente, eles são os mais necessitados financeiramente;
8. Instituir sistemática por meio de um sistema informatizado e/ou por fiscalizações por
amostragem, a fim de acompanhar o desenvolvimento esportivo dos jovens talentos;
9. Estruturar plano estratégico a fim de remodelar o sistema de apoio supletivo
socioeducacional aos atletas profissionais, ex-atletas e àqueles em formação,
proporcionando-lhes condições de permanecer na área esportiva após o encerramento da
carreira de atleta, com ênfase em:
a. Levantar as potencialidades do mercado de trabalho e da necessidade de mão de obra
especializada relacionados às modalidades esportivas;
b. Incentivar sua formação acadêmica;
c. Oportunizar acesso a cursos técnicos e profissionalizantes;
d. Orientar para a compreensão de questões de ordem social, pessoal, física, psicológica
e de ocupação profissional, de modo a guiá-los na realização de um plano para a sua
vida pós-carreira;
10. Induzir as entidades de prática esportiva empregadora ao cumprimento e controle da
exigência prevista no art. 34, inciso I, da Lei nº 9.615/1998, sobre a questão do registro
do contrato de trabalho do atleta na entidade de administração nacional da respectiva
modalidade, tendo em vista que, segundo o art. 57 e incisos da Lei Pelé, 1% do valor
do contrato do atleta profissional pertence ao Sistema Brasileiro do Desporto, devido
e recolhido pela entidade contratante, que constituirá recursos para a assistência social
e educacional aos atletas profissionais, ex-atletas e àqueles em formação, recolhidos
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diretamente para a Federação das Associações de Atletas Profissionais (FAAP);
11. Estruturar plano estratégico voltado à formação de uma rede nacional de centros de
treinamento para apoio ao esporte de alto rendimento, que contemple:
a. Diagnóstico das necessidades de cada modalidade;
b. Mapeamento das condições operacionais e de infraestrutura dos centros construídos,
que estejam ou não em funcionamento, ou em fase de construção;
c. Articulação dos centros existentes, considerando seu potencial de utilização versus as
necessidades das modalidades esportivas;
d. Participação dos diversos atores interessados, em especial as entidades de administração
de modalidades esportivas, no processo decisório sobre os locais para a implantação dos
centros e a especificação dos equipamentos, instalações físicas e serviços disponíveis;
e. Sistemática de avaliação e certificação dos centros de treinamento, desde os núcleos de
esporte de base até os de nível nacional, que sirva de subsídio, inclusive, para definir
critérios objetivos de repasse de recursos.
A Tabela 5 representa dez áreas importantes para que um país invista na política nacional de
esporte de alto rendimento, ordenadas de acordo com o nível de influência percebida pelos
dirigentes e técnicos vinculados à LNB. A mesma tabela também apresenta os pontos mais
frágeis a serem melhorados no esporte de alto rendimento.
Tabela 05: Hierarquização relativa aos aspectos com maior influência no sucesso esportivo internacional de um
país e com mais necessidade de melhorias no Brasil
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Hierarquia dos aspectos com mais influência no
sucesso esportivo internacional de um país

Hierarquia dos aspectos com mais necessidade de
melhorias no Brasil

Apoio financeiro para o esporte de alto rendimento.

Estrutura e organização de políticas esportivas.

Estrutura e organização de políticas esportivas.

Identificação e desenvolvimento de talentos
esportivos.

Cultura esportiva (alto rendimento).

Formação e desenvolvimento de técnicos.

Identificação e desenvolvimento de talentos
esportivos.

Apoio financeiro para o esporte de alto rendimento.

Formação e desenvolvimento de técnicos.

Cultura esportiva (Alto rendimento).

Competições nacionais e internacionais.

Apoio científico para o esporte de alto rendimento.

Participação esportiva.

Competições nacionais e internacionais.

Instalações de treinamento.

Instalações de treinamento.

Apoio científico para o esporte de alto rendimento.

Participação esportiva.

Suporte durante e após a carreira esportiva.

Suporte durante e após a carreira esportiva.
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Considerando a opinião de técnicos e dirigentes, os seguintes itens listados acima são prioritários: estrutura e
organização das políticas para o esporte, identificação e desenvolvimento de talentos esportivos e formação e
desenvolvimento de técnicos.
A partir dos pontos de vista apresentados, destacam-se alguns positivos e outros negativos no basquete masculino, podendo ajudar a guiar as ações das entidades de administração e de prática esportiva que contribuem para
o desenvolvimento da modalidade no Brasil.
Os pontos positivos identificados foram: dedicação exclusiva e remunerada de maior parte dos dirigentes; experiência de nível internacional por parte da maioria dos técnicos; entidades recorrem a mais de uma fonte de
financiamento para o desenvolvimento do basquete de alto rendimento; todas as equipes têm um processo de
seleção de talentos; os técnicos são altamente engajados no processo de reciclagem e aperfeiçoamento profissional; disponibilidade e qualidade para os serviços de preparação física, Fisioterapia e Medicina para os atletas
de basquete; e qualidade e disponibilidade das instalações esportivas para treinamento e competições.
Como pontos negativos e, consequentemente, ainda a serem trabalhados: ações focadas no apoio aos jovens atletas; frequência e qualidade de competições para jovens atletas; aumento da quantidade de cursos de qualificação
para treinadores; e produção, acesso e aplicação de pesquisa científica ao basquete de alto rendimento.

3 | CONCLUSÃO
A partir das respostas apresentadas por entidades vinculadas à LNB, foi possível fazer uma
análise descritiva dos modelos de gestão desportiva de alto rendimento adotadas pelas mesmas.
No entanto, há necessidade de aprofundamento deste trabalhão, no sentido da ampliação das
análises. Deve-se propor um modelo de gestão a ser praticado pelas equipes vinculadas à
LNB, chancelado pela CBB, pelo COB e pelo Governo Federal, estruturando uma política
esportiva efetiva para o basquete masculino brasileiro.
Em contrapartida, é preciso destacar o caminho já trilhado pela LNB, reconhecido nacional e
internacionalmente. Mesmo assim, a entidade reconhece que ainda tem muitos desafios pela
frente e que precisa aumentar os resultados obtidos até o momento.
Graças às análises baseadas em nove pilares e aplicadas às entidades pesquisadas, pode-se auferir
que há uma base estruturada capaz de subsidiar os bons resultados obtidos pelo basquete
masculino. Por outro lado, percebe-se também que certas diferenças devem ser entendidas e,
eventualmente, corrigidas, pois somente assim será possível unificar o compromisso com os
resultados almejados pelo basquete nacional.
Para tanto, devem ser estabelecidos indicadores e metas para aferição efetiva da gestão da
modalidade, a fim de favorecer o entendimento uniforme entre os atores envolvidos sobre o
caminho a ser percorrido até a situação almejada.
Por fim, espera-se que este trabalho subsidie ações de melhoria na gestão esportiva de cada
uma das entidades vinculadas à LNB, bem como da própria liga.
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RESUMO

O treinamento esportivo é uma ciência ligada a diversas áreas do conhecimento, que prevê a
realização de avaliações em atletas para mapear suas habilidades, o progresso do desempenho,
minimizar o risco de lesões e planejar os treinos de forma adequada. Por isso, é imprescindível
a integração entre a ciência e a prática. O objetivo deste trabalho foi descrever o estado atual
das avaliações aplicadas a atletas de alto rendimento (AAR) e propor um modelo progressivo
de avaliações para otimizar as testagens realizadas pelas OEO. Foram avaliados 197 atletas
do Programa de AAR das Forças Armadas, com idade de 28,22 ± 5,11 (média de idade ±
desvio-padrão), por meio de um questionário online, com erro amostral inferior a 5%. Os
homens totalizaram 72,32% da amostra, sendo que 61,02% dos integrantes pertencem a
seleções nacionais. Os dados mostram que 44,86% realizaram avaliações mais de uma vez na
temporada; 33,81% responderam não ter feito nenhum controle do estado de hidratação;
e apenas 16,11% passaram por testes estabilométricos. No total, 66,67% dos entrevistados
realizaram testes de análise de movimento, sendo que metade deles com utilização de softwares;
outros 12,34% não fizeram nenhum hemograma. Além disso, exames que avaliam possíveis
alterações hepáticas e renais deixaram de ser realizados em vários atletas. Portanto, pode-se
concluir que boa parte dos atletas nacionais não vem cumprindo a agenda completa de testes,
e, por vezes, sequer são testados. Sendo assim, deve-se buscar a integração das comissões
técnicas com os avaliadores. Com a criação de módulos de avaliação para cada modalidade e
o gerenciamento de informações, será possível orientar ações futuras e criar referências para
o esporte nacional.
Palavras-Chave: atleta; avaliação; treinamento; Jogos Olímpicos; ciência.

ABSTRACT

The sports training is a science related to several areas of knowledge, which athletes are evaluated
to know their skills, to assess progress performance, to decrease the risk of injury and to plan their
training appropriately. Thus, the science and practice needs be walking in the same way. The aim
of this study was to describe the current state of the assessments applied to high-performance athletes
(HPA) and to propose progressive model assessments to optimize evaluations conducted by olympic
sports organizations. In total, 197 Armed Forces HPA were evaluated, aged 28.22 ± 5.11 (mean
± standard deviation), through an online questionnaire, whose sampling error was less than 5%.
The men represented 72.32% of the sample and 61.02% of them are in national teams. The data
shows that 44.86% were evaluated over one time during the season; 33.81% did not perform
any control of hydration status; and only 16.11% was evaluated by stabilometric tests. In total,
66,67% of respondents held motion analysis tests, half of them only with a visual analysis. 12.34%
had no blood test. It can be concluded that most of the national athletes is not giving a full schedule
of evaluations, sometimes they are not tested. We must integrate the technical committees with the
researchers. The creation of assessment modules for each sport and an information management
system can help to plan the future actions and to create references to the national sport.
Keywords: athletes; evaluation; training; Olympic Games; science.
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1 | INTRODUÇÃO
O treinamento esportivo de alto rendimento é uma ciência ligada às diversas áreas do
conhecimento, como a Fisiologia, a Biomecânica, a Farmacocinética, a Nutrição, a Psicologia
e a Bioquímica, compondo um campo do saber extremamente complexo (BARBANTI et al.,
2004; HARDERMAN et al., 2014).
O número de publicações científicas nesta área e a velocidade de disseminação de suas
informações (RODRIGUES, 2012) fazem com que, muitas vezes, a certeza da validade de um
experimento se perca rapidamente, dada a diversidade de resultados, condições de controle
e aspectos analisados em um trabalho científico (BARBANTI et al., 2004; SPITERI et al.,
2005; SOLOMON; MORDKOFF; NOLL, 2009; HARDERMAN et al., 2014).
Em qualquer experimento, principalmente os voltados ao alto rendimento, em que pequenos
detalhes podem fazer uma grande diferença, deve-se sempre considerar a validade interna
e externa de cada experimento científico realizado. Resultados extremamente satisfatórios
podem ser encontrados em um estudo com grande validade interna, mas que apresente
validade externa baixa, fazendo com que a transferência do conhecimento adquirido para
o local de treinamento e de competição seja ineficiente ou ineficaz. Assim, cresce em
importância a reprodução dos resultados e aprendizados durante os treinamentos e no campo
de jogo, visando a um melhor rendimento (SPITERI et al., 2005; ALEMDAROGLU, 2012;
GUIMARD et al., 2014).
Os programas de treinamento buscam tornar o atleta mais forte, resistente, ágil veloz e
potente, melhorando sua performance. Suas concepções devem estar baseadas em estudos
científicos, visando ao aumento significativo das valências físicas (PEARSON et al.,2014;
KRAEMER; GOTSHALK, 2000).
Os atletas têm passado por avaliações no mundo inteiro, e a análise de vários resultados,
especialmente nas últimas décadas, têm permitido aos técnicos o aperfeiçoamento dos
métodos de treinamento aplicados. Arce (1994) sugere a existência de dois grandes objetivos
na testagem de atletas: determinar suas habilidades e avaliar a melhora de desempenho com o
treinamento aplicado. Ebben (1998) complementa ao afirmar que os testes podem servir para
predizer potenciais riscos de lesão, ressaltando que devem ser aplicados em ambiente seguro
e com alta acurácia. Já Kraemer e Gotshalk (2000) citam a importância vital do treinamento
individualizado e periodizado para o desenvolvimento dos competidores.
No entanto, certos treinadores realizam testes de forma não estruturada e, dessa forma, não
conseguem aplicar os resultados no treinamento, pois não têm condições de analisar quais
testes são realmente importantes para as habilidades necessárias de seu atleta e quais podem,
efetivamente, ser aplicados em métodos de treinamento planejados. Por isso, não é incomum
encontrar críticas a avaliações que empenham tempo e recursos financeiros e não são utilizadas
por diversos motivos. Para evitar situações assim, aumenta a relevância daquele que vai
planejar o treinamento, ponderando o valor de cada teste e sua potencial resposta e servindo
como indicador associado ao desempenho por conta de sua associação com as ações realizadas
no campo de jogo (FERREIRA et al., 2010). Ressalta-se aqui a importância do gestor em
diversos níveis, devendo aproximar ideias políticas, estratégicas e pedagógicas, entendendo
esta última como instrumento de transmissão de conhecimentos para o aperfeiçoamento do
pessoal, otimizando os recursos e permitindo a consecução dos objetivos traçados (PIRES;
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LOPES, 2001).
Sabe-se ainda que, por vezes, o empirismo na preparação física de atletas acaba prevalecendo
sobre a cientificidade. Em uma primeira análise, isso pode ser creditado à falta de conhecimento
do treinador ou ao ceticismo e descrédito que a ciência, ou os cientistas, geram quando partese para o campo da prática e abandona-se o laboratório (ALMEIDA; ALMEIDA; GOMES,
2000).
Tais elementos tornam imprescindíveis a integração entre ciência e prática. O cientista precisa
entender as demandas do esporte que analisa e tornar palpável a informação que produzirá,
de modo que estes resultados se traduzam em ações eficientes e eficazes, capazes de aumentar
a performance do atleta (SPITERI et al., 2005; STANULA et al., 2012; GALAZOULAS et
al., 2012). Da mesma forma, a médio e longo prazos, a troca de informações e a construção
de um banco de dados seguro que permita associar resultados preliminares com resultados
futuros podem levar à diminuição de lesões, ao aumento da capacitação das comissões técnicas
e à escolha das melhores estratégias e resultados.
Para que se tenha ideia da importância do que está sendo apresentado, alguns autores defendem
há décadas o término da periodização do treinamento (MATVEEV, 1991). Eles apontam os
seguintes fatores para justificar o argumento: as possibilidades de utilização da tecnologia no
preparo dos atletas de alto nível, a necessidade de conhecimento específico de cada esporte e a
distância entre os conhecimentos científicos e práticos do treinamento. (VERKOSHANSKI,
1999; GOMES, 2009; PASCHOALINO; SPERETTA, 2011).
Logo, parece óbvio dizer que esta união entre teoria e prática e laboratório e campo (piscina,
quadra ou pista) é indispensável para que seja alcançado o padrão de excelência das comissões
técnicas e assegurada a otimização do desempenho atlético, uma vez que pequenos detalhes de
preparação podem produzir grandes ou, até mesmo, pequenas diferenças de desempenho, mas
que, nas competições atuais, podem ser suficientes para diferenciar os campeões do restante
dos competidores (ALMEIDA; ALMEIDA; GOMES, 2000; CONLEY et al., 2014).
Dentro do tema da avaliação em esportes de alto rendimento, na linha de pesquisa das
Ciências do Esporte e integração entre seus agentes, deve-se considerar que pequenos avanços
de desempenho são observados a cada ciclo olímpico pelos atletas de países líderes no ranking
de medalhas. Estes avanços são, muitas vezes, fruto de pesquisas realizadas, ora por centros de
pesquisa independentes, ora pelos comitês olímpicos nacionais, considerando as necessidades
de atletas e treinadores e de acordo com as possibilidades da ciência (LOCKIE et al., 2015;
HYU; CHO, 2014; PETIT et al., 2014).
Caso queira ser uma potência olímpica, o Brasil precisa incorporar, incrementar e sistematizar
o trabalho de pesquisa científica como apoio ao treinamento e competição de seus atletas
(RODRIGUES, 2012), o que parece ocorrer ainda de maneira bastante tímida. O fruto
destes esforços em pesquisa deve se traduzir na transmissão de informações de maneira
sistematizada, estruturada, palpável e segura, de modo a criar uma doutrina de avaliações e
inserir os aprendizados nas rotinas de treinamento das diversas modalidades, respeitando as
especificidades existentes (LOCKIE et al., 2015; SLATTERY; GINEVICIENE et al., 2014;
HYU; CHO, 2014; PETIT et al., 2014).
Dessa forma, deve-se verificar o estado atual das avaliações em atletas de alto rendimento e
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integrar a teoria com a prática, incrementando a pesquisa no esporte de alto nível no Brasil
e aumentando o nível de capacitação das comissões técnicas. Isso deve ocorrer por meio de
uma gestão integrada, eficiente e acessível de informações científicas geradas pelos estudos
realizados, considerando, sempre, as características da modalidade praticada e as valências
físicas exigidas no treino e na competição.
Face o exposto, o objetivo deste trabalho é descrever o estado atual das avaliações aplicadas
ao esporte de alto rendimento e propor um modelo progressivo de avaliações de atletas para
otimizar as testagens realizadas pelas Organizações Esportivas Olímpicas (OEO).
Com isso, espera-se, ao final do estudo, a criação de um cardápio de avaliações mínimas
para cumprir as necessidades das comissões técnicas, podendo ser estendido de acordo com
a situação apresentada. Será o início de um processo de criação de testes específicos, capazes
de reproduzir o ambiente de competição e de propor uma forma segura de disseminação e
integração das informações coletadas, otimizando a capacitação das comissões técnicas no
alto rendimento.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
Para atingir os objetivos propostos, realizou-se um estudo transversal, por meio de um trabalho
de campo e composto por um questionário online, envolvendo atletas do Exército Brasileiro e
da Força Aérea (integrantes do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas). Mapeouse os testes realizados em um ciclo de preparação com duração de um ano (2014/15), buscando
determinar as valências físicas avaliadas e a maneira como foram testadas. Para sugerir possíveis
módulos de avaliação, executou-se um mapeamento das valências físicas mais importantes de
dois esportes e suas relações com parâmetros físicos, fisiológicos, bioquímicos e biomecânicos.
Os 397 atletas da Força Aérea e do Exército Brasileiro, integrantes do programa de Atletas
de Alto Rendimento (AAR) das Forças Armadas, foram considerados a população do estudo.
Já os esportistas de modalidades não olímpicas, casos de paraquedismo, orientação, pentatlo
militar e pentatlo aeronáutico, foram descartados, contabilizando 317 AAR. Destes, 177
responderam ao questionário, garantindo um erro amostral inferior a 5%.
Aplicou-se um questionário com 16 perguntas, divididas em três partes (Anexo A). A primeira
destina-se a caracterizar o respondente, a segunda busca identificar as particularidades da
modalidade esportiva praticada e a terceira mapeia as avaliações realizadas em 2014 e 2015.
Após quatro chamadas para o questionário, por meio do aplicativo SurveyMonkey®, concluiuse que o tempo médio para o preenchimento de todas as respostas foi de 9 min e 37 seg ± 32
seg.
As respostas foram automaticamente tabuladas em Excel para Windows 10. Para a análise
dos dados, foi realizada estatística descritiva, caracterizando a amostra (média, moda, desviopadrão, valores máximos e mínimos) e averiguando a frequência das respostas. A estatística
analítica não paramétrica (qui quadrado, regressão logística) foi aplicada para definir as
relações existentes entre as respostas apresentadas. Em todas as análises, adotou-se alfa de
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0,05. O referido estudo está apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital da
Força Aérea do Galeão.
2.2 Resultados
A idade dos avaliados foi de 28,22 ± 5,11 (média ± desvio-padrão), sendo 128 homens (72,32%)
e 49 mulheres (27,68%). Deste total, 108 (61,02%) compuseram seleções brasileiras adultas
pelo menos uma vez entre 2014 e 2015; 86 (44,86%) realizaram avaliações em mais de
um momento durante a temporada, enquanto 12 (6,82%) não as fizeram. Dentre os atletas
convocados para as seleções nacionais, sete não realizaram avaliações no ciclo (um do tiro
esportivo, um do golfe e cinco do atletismo), 47 passaram por avaliações somente no início
do período de treinamento e outros 54 (50,00%) a fizeram em mais de um momento. Além
disso, não houve diferença significativa no número de avaliações entre atletas convocados
para seleções nacionais e os demais.
Apenas 29,82% dos avaliados apontaram fisiologistas compondo suas comissões técnicas
(Figura 01) e, curiosamente, nenhum deles deixou de ser avaliado em 2014/15, sendo que
61,76% deste total foram testados mais de uma vez. Houve diferença significativa (p<0,001)
na frequência dos fisiologistas nas comissões técnicas em relação às demais funções (preparador
físico, médico, nutricionista e fisioterapeuta), bem como da realização de avaliações nas
comissões técnicas com fisiologistas e as demais (p<0,01).

Figura 01 – Percentual de integrantes das comissões técnicas dos atletas avaliados no ciclo 2014/15

Já os atletas de seleções nacionais foram avaliados durante as convocações (11,34%), nos
clubes (42,27%) ou em ambos (34,02%) (Figura 02).

Figura 02 – Responsabilidade pela aplicação dos testes realizados nos atletas avaliados no ciclo 2014/15
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Praticamente um terço (33,81%) respondeu que não realiza nenhum tipo de controle do
seu estado de hidratação; 28,97%, por sua vez, fazem este monitoramento em mais de um
momento, durante os jogos ou os treinos. Vale ressaltar que a densidade da urina foi utilizada
por menos de 10% dos entrevistados.
Com relação aos testes de potência de membros inferiores, 42,22% não passaram pelo
processo em plataformas de força. Mais da metade não fez testes de carga para a montagem
de suas séries de musculação, o que costuma balizar a construção de planos de treinamento
contrarresistidos. Por fim, 16,11% realizaram testes estabilométricos, avaliando o equilíbrio
estático ou dinâmico.
A análise de movimentos foi realizada em 66,67% dos entrevistados. No entanto, metade
destes contou com o auxílio de um software de análise de movimentos, enquanto o restante
foi analisado visualmente (Figura 03).
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Figura 03 – Realização de testes de análise de gesto competitivo em 2014/15

Quanto aos exames bioquímicos, 12,34% não fizeram hemograma; 72,41% realizaram
testagem de ionograma, mas pouco menos da metade foi retestada. Alguns exames comuns,
que avaliam possíveis alterações hepáticas e renais, também deixaram de ser feitos em vários
atletas, bem como exames de fezes e urina (Tabela 1).
Exame

Ac Ur,Ureia.Creat

AST/ALT

Test L ou T

Cortisol

Fezes/Urina

Não Realizou

17,7%

41,1%

34,4%

32,2%

34,4%

Realizou

82,3%

58,9%

65,6%

67,8%

65,6%

Ac Ur=ácido úrico; Creat=creatinina; Test=testosterona; L=livre; T=total
Tabela 1 – Porcentagem de realização de alguns exames bioquímicos no ciclo 2014/15

2.3 Discussão
As avaliações visando ao alto rendimento devem ser específicas para cada esporte e até mesmo
para cada atleta, considerando categoria, posição e tempo de jogo, entre outros (FERREIRA et
al., 2010). O momento de aplicação de cada teste também pode variar. Modalidades esportivas
como o basquete e o futsal, por exemplo, apresentam como valências fundamentais: força,
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velocidade, potência, resistência, agilidade e massa muscular. A literatura sugere a possível
aplicação de vários testes para a mensuração de algumas dessas variáveis, incluindo testes de
campo, como sprint e squat jump (mais específicos), e de laboratórios, casos da dinamometria
isocinética.
Embora a dinamometria isocinética não reflita os aspectos funcionais da prática, sua
utilidade na avaliação de déficits e desequilíbrios de força muscular está bem consolidada,
sendo um instrumento fundamental para a detecção de lesões. Ela ganha importância no
início dos treinamentos e no acompanhamento de atletas que tenham alterações ou que
estejam realizando trabalhos físicos corretivos (FERREIRA et al., 2010; GREIG et al., 2008;
RIPAMONTI; COLIN; RAHMANI, 2008; GOULART; DIAS; ALTIMARI, 2007).
Ademais, a padronização de procedimentos é de extrema relevância (FERREIRA et al., 2010).
Com a avaliação em diversas fases da carreira do atleta de alta performance sendo feitas nas
mesmas condições, será possível fornecer parâmetros de desempenho que servirão de base
para futuros atletas no médio prazo.
A aplicação dos testes, considerando a busca pela excelência, deve permitir a avaliação do plano
de treinamento aplicado, com base nos resultados apresentados após determinados ciclos
(FERREIRA et al., 2010). Considerando que cerca de metade dos atletas convocados para
as seleções nacionais realizaram avaliações no início e durante a temporada de treinamento,
isso significa que em praticamente 50% deles não houve nenhuma avaliação que permitisse
verificar o estado de higidez, necessidade de suplementação ou alteração das valências físicas
(EBBEN, 1998; RIPAMONTI; COLIN; RAHMANI, 2008). Isto cresce de importância
se considerarmos que sete atletas sequer realizaram uma avaliação durante o macrociclo de
treinamento.
A multidisciplinaridade da abordagem dos aspectos que envolvem o treinamento pode
minimizar as falhas no planejamento. Neste sentido, um dos principais papéis é desempenhado
pelo fisiologista, que deve possuir conhecimentos em fisiologia do exercício, organização e
prescrição de treinamento, domínio de particularidades próprias no âmbito da modalidade
esportiva e métodos científicos de avaliação em laboratório e campo, contribuindo para a
análise da dinâmica das cargas de trabalho durante a temporada.
O fato de apenas 29,82% dos avaliados terem apontado que os fisiologistas compõem suas
comissões técnicas vem ao encontro da ideia de Silva (2000), que ressalta o crescimento
vagaroso no país da importância do trabalho destes profissionais. A maioria dos atletas
acompanhados por fisiologistas em suas comissões técnicas repetiu as testagens durante o
macrociclo, sendo que nenhum deixou de ser avaliado em 2014 e 2015. Isso está alinhado
com o fato dos testes permitirem a verificação exata do estado físico em relação às necessidades
da modalidade praticada, baseada no estudo do tipo de esforço dominante e na seleção de
gestos esportivos (SILVA, 2000).
Praticamente um terço (33,81%) dos avaliados não realizou nenhum tipo de controle do
seu estado de hidratação e mais da metade sequer controla o peso corporal antes e depois
das sessões de treinamento, o que poderia dar a ideia de quanto líquido é perdido neste
intervalo. Já os métodos mais desenvolvidos, como a análise da densidade da urina, por meio
de refratômetros, não são realizados pela imensa maioria dos atletas.
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Estudos apontam para a importância do uso de uma estratégia correta de hidratação durante
os treinamentos e as competições (PÉRIARD et al., 2014; DE SALLES PAINELLI et al.,
2013). Périard et al. (2014) sugerem que, embora um regime adequado de hidratação e a
utilização ad libitum de líquidos durante uma partida de tênis tenham garantido a perda
de menos de 1% da massa corporal, a correta reidratação proporcionou menos estresse
fisiológico e térmico e menor percepção de cansaço induzido pelo jogo. Kingsley et al (2014)
apontam que a reposição de líquidos com uma combinação 9,6% de carboidratos, eletrólitos
e cafeína no preparo proporcionou melhor sprint e concentrações de glicose no sangue
mais elevadas durante todo o primeiro tempo e nos 90 minutos de um jogo de futebol. No
entanto, tal estratégia de suplementação influenciou negativamente o estado de hidratação
em comparação com preparos que continham carboidratos e eletrólitos na concentração de
5,6%, ou até mesmo em gel somente com oferta de água.
Kraft et al. (2012) sugerem ainda que um déficit de cerca de 4% de massa corporal causado
por desidratação pode afetar o desempenho anaeróbico de forma severa, principalmente
em estímulos maiores que trinta segundos de duração. A perda de líquidos corporais que
gere diminuição de 3% de massa corporal pode prejudicar a performance na realização de
estímulos anaeróbicos repetidos, que dependem do metabolismo aeróbico e do tempo de
recuperação entre estímulos. Vale destacar que diversos esportes se caracterizam por estímulos
anaeróbicos, com predominância do componente aeróbico, como basquete, hóquei, rúgbi e
handebol.
A biomecânica possui áreas que se completam, sendo a força muscular um fator imprescindível
para a realização de ações motoras com qualidade, potência e velocidade e podendo ser avaliada
por meio de testes dinamométricos. A minoria da amostra avaliada realizou testes nas áreas de
equilíbrio; pouco mais da metade utilizou a plataforma de força para verificar a potência de
membros inferiores; e menos de um terço apresentou índice de fadigabilidade de membros
inferiores, importantes para esportes que exigem repetidos saltos. Como mencionado
anteriormente, o desequilíbrio de força entre a musculatura agonista e antagonista pode levar
à lesão e ao afastamento dos treinamentos e competições.
Malliaropoulos et al. (2012) sugerem que a falta de força na musculatura isquitibial é uma
das maiores causas de lesão no atletismo e que seu fortalecimento deve ser buscado como
prevenção primária. Martínez Hernández et al. (2014) defendem que altos níveis de força
muscular e equilíbrio entre os músculos flexores e extensores do joelho caracterizam o gesto
motor de atletas de taekwondo e concluem que os testes realizados devem ser adotados no
planejamento de programas de treinamento, levando à otimização da performance e prevenindo
lesões associadas ao esporte.
Após 12 semanas de treinamento de força em esgrimistas, Redondo et al. (2014) encontraram
aumento de força máxima e explosiva de membros inferiores, sugerindo que esta melhora
poderia ser transferida para a performance durante o jogo de esgrima. Alguns testes mais
simples têm sua confiabilidade já comprovada e podem ser utilizados em situações de menos
recursos, como o teste de impulsão vertical e horizontal contramovimento (IMPELLIZZERI
et al., 2007).
A avaliação de indicadores bioquímicos se faz importante devido à necessidade do
controle da carga empregada e de como o atleta se recupera após esforço em um ciclo de
treinamento. Periodizações de diferentes modelagens têm mostrado efeitos diferentes na
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concentração sérica de testosterona e ureia, o que pode impactar no ganho de massa muscular
(PACOBAHYBA et al., 2012). Outro exemplo interessante é a associação do cortisol salivar
à dinâmica competitiva (momentos de competição, ansiedade, dimensão do esforço físico e
desempenho). O mesmo ocorre com os eletrólitos, que devem estar em equilíbrio. (JORGE;
SANTOS; STEFANELLO, 2010; ANDREOLI et al., 2001)
Araújo et al. (2011) indicam que a deficiência de ferro pode alterar a produção de hemoglobina
e outros compostos essenciais, impactando o desempenho atlético. Em mulheres, ocorre o
aumento do risco de tríade da atleta. Por outro lado, altas concentrações férricas também
podem ser perigosas. Ribeiro, Tierra-Criollo e Martins (2006) propõem alterações na
dinâmica enzimática, bem como o aparecimento de lesões teciduais em judocas, associadas aos
diferentes esforços despendidos nos combates. Por isso, é necessário realizar o monitoramento
bioquímico, de modo que se minimizem as chances de lesão e afastamento das atividades.
A atuação do gestor esportivo deve considerar o conhecimento do ambiente cultural,
econômico, social, político e tecnológico de sua OEO na busca do objetivo traçado, sempre
associado ao desenvolvimento esportivo e aos resultados. Isto requer, acima de tudo, análise
de fatores que impactam no caminho até este objetivo, atuando nas causas que constroem o
quadro atual de sua organização (PIRES e LOPES, 2001).
Considerando a complexidade da integração do trabalho dos diversos setores em uma
OEO, o gestor deve conhecer os diversos fatores que impactam no planejamento e integram
o caminho até os objetivos traçados. Neste sentido, a falta de pesquisas e de projetos de
educação de treinadores e preparadores físicos nos deixam em desvantagem em relação aos
outros países, considerando que praticamente todas as grandes potências esportivas possuem
programas educacionais em suas federações e Comitês Olímpicos Nacionais (RODRIGUES,
2012). Há pouco tempo, o Time Brasil, projeto do COB, tem esboçado alguns polos de
treinamento em modalidades específicas, mas ainda de maneira tímida.
O descompasso entre a importância que a literatura tem dado para o apoio da Ciência do
Esporte na busca da otimização da performance e o que foi encontrado neste estudo sugere
a necessidade de ações que tenham por objetivo aproximar pesquisadores e treinadores,
diminuindo a distância entre o laboratório e a prática. Desta forma, sugere-se a criação de
workshops com integrantes das comissões técnicas, mantendo informados os responsáveis pelo
planejamento e pela aplicação dos planos de treinamento de atletas de alto rendimento das
possibilidades de apoio disponíveis (Anexo B). Poderia ser criada ainda uma escola nacional
de preparadores físicos, gerida pelo COB ou pelas confederações nacionais, que auxiliariam
no desenvolvimento educacional dos interessados.
A experiência deste autor no apoio a diversos esportes leva a crer que a falta de informações
sobre o que são certos testes e de que forma eles podem ser úteis é a grande causadora do
atual afastamento. É de extrema importância também que os pesquisadores entendam a
dinâmica de cada modalidade a ser apoiada, rotina de treinamentos e necessidades específicas,
a fim de aproximar a avaliação do que normalmente é realizado durante a competição e
proporcionando a maior transferência de informações possíveis.
A criação de estruturas modulares de testagens, que incluiriam entre três e quatro níveis de
avaliação, do mais simples e barato ao mais completo e custoso, pode direcionar a escolha
dos treinadores e criar uma identidade para cada esporte, nos diversos momentos de um
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macrociclo. Como exemplo, os anexos C e D apresentam opções para um esporte individual
(taekwondo) e um coletivo (vôlei feminino).
Devido ao grande volume de testagens possíveis, da quantidade de atletas e da estrutura
existente no COB, sugere-se a busca por parcerias qualificadas que possam complementar as
opções existentes no COB ou até mesmo o apoio para modalidades que ainda não disponham
de estrutura adequada. Neste sentido, várias atividades podem ser executadas: simples
aplicações de testes, informação dos resultados, discussão dos resultados e aplicabilidade para
a montagem do plano de treinamento, assessorando as comissões técnicas.
A criação de um sistema de informações dos esportes, que permita filtrar os dados de cada
modalidade e de cada atleta, em diversas fases da carreira, pode proporcionar, no médio prazo, a
normatização de padrões físicos desejados, confirmando os métodos de treinamento aplicados e
aprimorando os modelos de treinamento baseados nos casos de sucesso nas grandes competições,
além de transferir conhecimentos adquiridos para atletas em formação e adultos.
Finalmente, sugere-se que o COB busque a aproximação da ciência do esporte com as
comissões técnicas sob responsabilidade das OEO, por meio de reuniões científicas e de
trabalho em conjunto.

3 | CONCLUSÃO
Boa parte dos atletas brasileiros não tem cumprido uma agenda completa de testagens.
Dentre os que têm sido avaliados, nem todos passam por uma reavaliação, o que minimiza as
oportunidades de correção de rumos nos treinamentos, além de impedir as possibilidades de
redução dos riscos de lesões e de otimização do desempenho.
A constituição das comissões técnicas também não possui um padrão, já que clubes e OEO
adotam suas próprias estratégias. Os motivos disso passam pelo histórico da modalidade e
pelo orçamento de cada uma. No entanto, vale ressaltar que uma composição mínima deve
ser buscada permanentemente.
A criação e a promoção de workshops ou seminários, que buscam a integração das comissões
técnicas com os avaliadores, pode ser uma estratégia eficaz para aumentar a capacitação
dos envolvidos na preparação de um atleta. Assim, todos poderão entender como o esporte
acontece e quais avaliações devem ser realizadas, seus custos, suas utilizações em campo, bem
como as adaptações necessárias para cada modalidade.
A criação de módulos de avaliação para cada esporte, do mais simples e barato ao mais
dispendioso, irá gerar informações relevantes, que podem ser utilizadas em vários momentos da
carreira. Isso permitirá que as comissões técnicas sigam um padrão estabelecido, normatizando
procedimentos e promovendo comparações que apontarão os caminhos a serem seguidos, os
potenciais atletas, e as curvas de ascensão, entre outras aplicações.
Finalmente, a gestão dos dados científicos deve ficar a cargo do COB e das confederações
nacionais, com a devida segurança e acessibilidade em diversos níveis, de modo que possam
ser extraídos sem expor os avaliados e apoiar as OEO em suas tomadas de decisões.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO
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ANEXO B – MODELO DE WORKSHOP DE APROXIMAÇÃO
Data

Início

Fim

Atividade

Responsável

D -1

-

-

Chegada e hospedagem

COB

D

10:00h

10:30h

Abertura

COB

10:40h

11:25h

Características do esporte

OEO

11:25h

12:00h

Ciclo de treinamento / avaliações

OEO

12:00h

13:30h

Almoço

COB

13:30h

14:15h

Avaliações biomecânicas

COB

14:15h

15:00h

Avaliações bioquímicas

COB

15:00h

15:30h

Coffee break

COB

15:30h

16:15h

Avaliações fisiológicas

COB

16:00h

17:00h

Avaliações nutricionais

COB

17:00h

17:15h

Encerramento

COB

09:00h

12:00h

Trabalhos em grupo (avaliadores e OEO)

COB/OEO

12:00h

13:30h

Almoço

COB

13:30h

15:00h

Consolidação dos trabalhos dos GT

COB/OEO

15:00h

16:00h

Apresentação de resultados

OEO

16:00h

16:30h

Encerramento

COB

D+1

MODELO DE WORKSHOP CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data

Início

Fim

Atividade

Responsável

D -1

-

-

Chegada e hospedagem

COB

09:00h

09:15h

COB

09:15h

10:45h

10:45h

11:00h

11:00h

12:30h

12:30h

14:00h

14:00h

15:30h

15:30h

15:45h

Abertura
Avaliações biomecânicas – aplicações e
limitações
Coffee break
Avaliações fisiológicas – aplicações e
limitações
Almoço
Avaliações bioquímicas – aplicações e
limitações
Coffee break

15:45h

17:15h

OEO – principais problemas

OEO

17:15h

17:30h

Encerramento

COB

09:00h

12:00h

Trabalhos em grupo (avaliadores e OEO)

COB/OEO

12:00h

13:30h

Almoço

COB

13:30h

15:00h

Consolidação dos trabalhos dos GT

COB/OEO

15:00h

16:00h

Apresentação de resultados

OEO

16:00h

16:30h

Encerramento

COB

D

D+1
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COB
COB
COB
COB
COB
COB

ANEXO C – SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO FÍSICA MODULAR PARA
TAEKWONDO
Módulo 1

- Teste de 12 minutos/1 milha
- Teste de 40seg
Fisiologia

- Eletrocardiograma de repouso e esforço
- Frequência Cardíaca (FC) de repouso, FC recuperação, FC basal, FC média durante o
esforço
- Controle de peso nas atividades e hidratação
- Flexibilidade com goniômetro
- Arremesso de medicine ball
- Testes contrarresistidos (1RM, 8RM e 12 RM)

Biomecânica

- Sargent Jump Test
- Teste de impulsão horizontal
- Estatura, massa corporal e % gordura por 3 dobras cutâneas, perimetria geral.
- Análise visual da técnica
- DMA (Dynamic Assessment Moviment) – protocolo curto
- Hemograma completo
- Lipidograma completo

Bioquímica

- Hepatograma completo
- Glicose
- Fezes e Urina

Módulo 2

- Teste de Wingate
Fisiologia

- Teste de 4seg
- Eletrocardiograma de esforço com rampa personalizada e ergoespirometria
- Testagem da composição do suor
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- Estabilometria dinâmica e estática
- Teste de força escapular, lombar e membros inferiores (módulo de aquisição se sinais
em dinamômetro)
Biomecânica

- Potência (força de reação e velocidade) de chutes e socos com células de cargas
adaptadas
- Análise visual da técnica com filmagem (definir técnicas necessárias)
- Estatura, massa corporal, massa óssea por paquimetria e % gordura por 7 dobras
cutâneas
- DMA (Dynamic Assessment Moviment) – protocolo completo

Bioquímica

- Enzima Amilase, CPK, CK- MB, LDH, Gama GT, AST, ALT, Mioglobina alfa 1
glicoproteina ácida, PCR, Lactato, PSA total e livre, Insulina, Cortisol, Testosterona

Módulo 3

Fisiologia

- Circuito adaptado para o taekwondo com ergoespirometria e monitoramento
cardíaco
- Análise da densidade da urina e componentes

- Estabilometria dinâmica com reprodução de movimentos em combate
- Avaliação isocinética completa (BIODEx) com eletromiografia
- Fadigabillidade de membros inferiores
Biomecânica

- Análise de cinemetria dos movimentos de competição com eletromiografia
- Teste de potência de membros inferiores em tapete de força (protocolos
pliométricos)
- Composição corporal por DEXA

Bioquímica

Análise por espectrometria de massa (carga de trabalho)
- Citocinas pró-inflamatórias

Observação: utilização de protocolos diferenciados considerando:
• Categoria;
• Sexo;
• Estilo de luta.
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ANEXO D – SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO FÍSICA MODULAR PARA
VÔLEI FEMININO
Módulo 1

- Teste de 1 milha
- Eletrocardiograma de repouso e esforço
Fisiologia

- Frequência Cardíaca (FC) de repouso, FC recuperação, FC basal, FC média durante o
esforço
- Controle de peso nas atividades e hidratação

- Flexibilidade (amplitude articular) com goniômetro
- Arremesso de medicine ball
- Testes contrarresistidos (8RM e 12 RM)
Biomecânica

- Sargent Jump Test
- Teste de impulsão horizontal
- Estatura, massa corporal e % gordura por 3 dobras cutâneas, perimetria geral
- Análise visual da técnica
- DMA (Dynamic Assessment Moviment) – protocolo curto
- Hemograma completo
- Lipidograma completo

Bioquímica

- Hepatograma completo
- Glicose
- Fezes e Urina
- Gonadotrofina coriônica humana

Módulo 2

- Teste de Wingate
Fisiologia

- Teste de 4 seg
- Eletrocardiograma de esforço com rampa personalizada e ergoespirometria
- Testagem da composição do suor
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- Avaliação no dinamômetro computadorizado isocinético (BIODEX) de torque,
relação agonista/ antagonista, índice de fadiga, índice elástico no salto vertical,
Abalakov
- Potência (força de reação e velocidade) de saltos verticais e em deslocamento
Biomecânica

- Análise visual da técnica com filmagem (definir técnicas)
- Estatura, massa corporal, massa óssea por paquimetria, perimetria e % gordura por
7 dobras cutâneas
- DMA (Dynamic Assessment Moviment) – protocolo completo

Bioquímica

- Enzima Amilase, CPK,CK- MB, LDH, Gama GT,AST, ALT, mioglobina,alfa 1
glicoproteina ácida, PCR, lactato, PSA total e livre, Insulina, Cortisol, Testosterona

Módulo 3

Fisiologia

- Circuito adaptado para o vôlei com monitoramento metabólico
- Análise da densidade da urina e componentes

- Avaliação no dinamômetro computadorizado isocinético (BIODEX) de torque,
relação agonista/ antagonista, índice de fadiga, índice elástico no salto vertical,
Abalakov com eletromiografia
- Fadigabillidade de membros inferiores
Biomecânica

- Análise de cinemetria dos movimentos de competição com eletromiografia
- Teste de potência de membros inferiores em tapete de força (protocolos
pliométricos)
- Composição corporal por DEXA

Bioquímica

Análise por espectrometria de massa (carga de trabalho)
- Citocinas pró-inflamatórias

Observação: utilização de protocolos diferenciados para ponteiras, líberos, levantadoras,
centrais e opostas, considerando a necessidade de:
• Impulsão vertical;
• Impulsão horizontal;
• Potência de membros superiores;
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• Velocidade de deslocamento lateral;
• Saltos em deslocamento horizontal;
• Saltos pliométricos.
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RESUMO

A mídia aponta o legado como um dos grandes benefícios da realização dos Jogos Olímpicos
de 2016 no Rio de Janeiro. O legado físico será constituído por instalações e equipamentos,
possibilitando o desenvolvimento do esporte no Brasil. Entretanto, o cenário atual mostra
também que, após a organização de um evento multiesportivo, há uma dificuldade enorme
para que as grandes estruturas físicas sejam mantidas em plenas condições. Este problema,
recorrente no mundo inteiro, ocorre pela necessidade de recursos financeiros e mão de obra
especializada, de modo que a manutenção e a operação da instalação sejam eficientes e eficazes. O trabalho tem o propósito de analisar a gestão do Centro Olímpico de Hipismo antes
e depois dos Jogos Pan-americanos Rio 2007, a partir de informações fornecidas em um
questionário por seus gestores diretos e indiretos. Além disso, realizou-se uma pesquisa para
verificar os documentos existentes que amparam o funcionamento do Centro Olímpico de
Hipismo. Por fim, após análise da documentação existente e das respostas dos questionários,
propõe-se um modelo de gestão para a instalação no modo legado, harmonizando os interesses dos stakeholders, buscando a autossustentabilidade econômica e, consequentemente,
mantendo-o em condições de abrigar atividades de alto rendimento.
Palavras-chave: Legado, harmonização dos interesses, sustentabilidade econômica.

ABSTRACT

The media presents the legacy as one of the great benefits of holding the 2016 Olympic Games in
Rio de Janeiro. The physical legacy will consists of sports facilities and equipment that will enable
the development of the sport in Brazil. However, analyzing the current scenario, after a major
event, what happens is a huge difficulty for large physical structures that were used in this event
are maintained in full working order in legacy mode. This problem, that appears in all the world,
is due to the great need for financial resources and skilled labor for maintenance and plenty operation are carried out efficiently and effectively. This study aims to analyze the management of
the Olympic Equestrian Centre before and after the 2007 Rio Pan-american Games and gather
information from their managers, direct and indirect, by means of a questionnaire. In addition,
a survey was conducted to verify existing documents that support the operation of the Olympic
Equestrian Centre. Finally, after analysis of the existing documentation and the answers, it will be
proposed a management model for the equestrian structure in legacy mode, in order to harmonize
the interests of stakeholders, seek economic self-sustainability and thus keep it able to receive the
high performance sport.
Keywords: Legacy, harmonization of interests, economic sustainability.
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1 | INTRODUÇÃO
Localizado no bairro da Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Centro Olímpico
de Hipismo General Eloy Menezes (COH) é uma área sob gestão do Exército Brasileiro (EB).
Desde 1908, o local abriga um Parque Equestre voltado às atividades de instrução militar,
como: carrosséis a cavalo (demonstrações de cerimonial militar), demonstrações hípicas,
adestramentos operacionais a cavalo e competições hípicas voltadas ao público militar. Para
tais eventos, a infraestrutura disponível não precisava ser complexa e sofisticada.
Entretanto, com a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Pan e Parapanamericanos de 2007 (Pan 2007), o Parque Equestre recebeu obras e melhorias para atender as
exigências da competição. O local foi palco das seguintes provas de hipismo: adestramento,
Concurso Completo de Equitação (CCE) e saltos. Dentre as principais modificações do
Centro Nacional de Hipismo General Eloy Menezes estão: a construção de arquibancada
coberta, a instalação de um placar eletrônico suspenso e de um júri de campo na arena
principal, a adoção de um sistema de irrigação para as pistas de areia e grama, a construção de
três novas pistas de areia de treinamento e de um hospital veterinário com centro cirúrgico, a
criação de estacionamentos pavimentados e de 180 novas baias, além da substituição integral
do piso de areia da arena principal e da grama do percurso de cross-country, todos adequados
às normas da Federação Equestre Internacional (FEI). Após tantas mudanças, o CNH passou
a abranger uma área de praticamente um milhão de metros quadrados.
Após os Jogos Pan-americanos Rio 2007, a gestão do CNH permaneceu sob a responsabilidade
do Regimento Andrade Neves (RAN), diretamente subordinado ao Comando Militar do Leste
(CML) e com vocação, sobretudo, para realizar as missões de cerimonial militar e operações de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Nas instalações do Parque Equestre encontra-se também
a Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), voltada às atividades de ensino e subordinada
ao Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), que é a organização responsável pelo
esporte no EB. Anualmente, a EsEqEx realiza o curso de equitação para alunos militares e não
militares, com efetivo médio de 30 alunos.
Verificou-se também, por parte do Ministério da Defesa e do Ministério do Esporte, a
necessidade de uma estrutura específica de recursos humanos no COH, com especialistas
nos departamentos de marketing, jurídico, gestão de grandes eventos esportivos, entre outros
profissionais capacitados. O objetivo era transformar a instalação em uma estrutura de alto
rendimento.
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Figura 1 – Foto aérea do Centro Nacional de Hipismo General Eloy Menezes
(Fonte: Comitê Organizador do Pan 2007, 2007)

Em outubro de 2009, o Rio de Janeiro voltou a vencer uma eleição para sediar um evento de
grande porte. Dessa vez, foram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Novamente, o
COH foi definido como local de competição das provas de hipismo. Para garantir a realização
do evento no padrão do Comitê Olímpico Internacional (COI) e de um legado no pós-Jogos,
a estrutura passou por um projeto de recuperação e construção de novas instalações.
“Com base na literatura acadêmica podemos afirmar que não existe uma clara e única definição
para “legado”. Trata-se de um conceito muito complexo [...]. Para esta resumida contribuição,
contudo, julgamos necessário estabelecer um referencial e com base em nossas reflexões o
fazemos transmitindo o sentido de uma duradoura e positiva herança. Tais heranças advêm
de impactos, causados por diferentes ações, que podem mudar de natureza com o passar do
tempo. Impactos considerados negativos em um primeiro momento podem se transformar
paradoxalmente em valiosas heranças positivas de longo prazo.” (RODRIGUES et al., 2008, p. 104)

Entre os Jogos Pan-americanos de 2007 e os Jogos Olímpicos de 2016, foram realizados
Jogos Mundiais Militares (2011). Embora o CNH tenha recebido obras de recuperação, suas
instalações não recuperaram o mesmo grau de excelência alcançado no Pan.
Ainda em 2011, foi criado o Complexo Desportivo da Vila Militar (CDVM), também
subordinado ao CCFEx. O CDVM tem suas atividades direcionadas à gestão das áreas
esportivas existentes na Vila Militar. Em maio de 2015, a designação do CDVM foi modificada
para Destacamento Desportivo da Vila Militar (DDVM) e sua estrutura de pessoal foi
aumentada, atendendo novas demandas que surgiram com os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Com o objetivo de melhorar o planejamento e a coordenação das atividades relacionadas
ao evento, o EB criou, em junho de 2013, através da Portaria nº 466 do Comandante do
Exército, a Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2106 (AJO 2016).
O trabalho no COH não se restringe ao RAN, à EsEqEx e ao DDVM, devendo ser considerados
também os interesses da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), do Comitê Olímpico
do Brasil (COB), do Ministério da Defesa e do Ministério do Esporte.
Outra particularidade é que os principais eventos das modalidades olímpicas estão
concentrados no estado de São Paulo, sendo o COH pouco utilizado para eventos nacionais
e internacionais.
Somam-se a isso as peculiaridades da administração pública, que exigem uma série de cuidados
e medidas para o repasse de recursos federais, como no pagamento de taxas de concessionárias
e na aquisição de materiais e/ou realização de serviços no COH.
Assim, após análise sumária, constata-se a inerente dificuldade de manutenção e gestão do
COH. O fato se agrava com a pouca visibilidade do hipismo nos veículos de comunicação,
exceto em períodos de resultados expressivos em eventos de grande porte.
Portanto, o estudo se propõe, diante do cenário existente, dos princípios da legitimidade
e dos interesses das partes envolvidas na gestão do COH, a analisar as possibilidades de
utilização do COH no Modo Legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Seus objetivos e sua
relevância são manter o local em condições de receber o esporte de alto rendimento e torná-lo
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autossustentável economicamente.
“Para isso, é preciso encontrar uma forma balanceada de gestão dos legados, atendendo não apenas às
exigências específicas do esporte e aos interesses particulares de grupos e setores. É também fundamental
contemplar o desenvolvimento sustentável e atender as necessidades da sociedade civil. Em termos de
legados sociais, os megaeventos esportivos, ao modificarem a estrutura e o cotidiano de uma cidade,
precisam beneficiar toda a população.” (RODRIGUES et al., 2008, p. 24)

O trabalho foi baseado em portarias, acordos de cooperação e documentos que amparam a
criação de organizações e estabelecem as intenções, responsabilidades e protocolos diversos
para a utilização do COH.

2 | DESENVOLVIMENTO
A partir de uma análise prospectiva, serão apresentadas as possibilidades e necessidades do
COH para sua utilização no Modo Legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerando suas
particularidades e as lições aprendidas dos Jogos Pan-americanos de 2007.
Uma pesquisa verificou a documentação existente para as atividades de preparação e execução
dos Jogos Olímpicos no COH, assim como seu planejamento. Analisou-se, por exemplo,
o Acordo de Cooperação entre o Comando do Exército e o Ministério do Esporte, datado
de 30 de dezembro de 2014, visando à implantação de uma infraestrutura esportiva em
Deodoro, de modo que não houvesse prejuízo das atividades militares para o EB, e a diretriz
para administração do Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que fornece
orientações gerais para a incorporação do legado ao patrimônio do EB e estabelece atribuições
para algumas organizações do exército.
Aplicou-se também um questionário (Anexo A), distribuído via internet, aos principais
interessados na gestão do COH. A amostra foi composta por 11 gestores pertencentes a
organizações com influência no COH: CCFEx, RAN, EsEqEx, DDVM, COB, Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, CBH, Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ).
A análise foi subdividida em sete itens:
2.1 Centro Olímpico de Hipismo (COH)
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil possui o
maior rebanho de equinos da América Latina e o terceiro maior do mundo contando: 5,8
milhões de animais. As atividades relacionadas ao cavalo movimentam, no país, um mercado
de cerca de 7,3 bilhões de dólares por ano, e 3,2 milhões de empregos estão relacionados
direta ou indiretamente com a atividade equestre (MAPA, 2015).
Embora o hipismo envolva uma quantidade significativa de pessoas e recursos financeiros, no
Brasil, a modalidade esportiva tem pouquíssima cobertura da mídia em nosso país. Inserido
neste contexto encontra-se o COH, que recebe obras para abrigar as competições dos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Segundo o projeto atual, o local será composto por:
• Uma pista principal com piso de areia e arquibancada permanente coberta (capacidade
para 1.200 espectadores);
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• Quatro pistas de aquecimento e um picadeiro coberto;
• Uma pista de cross-country com piso de grama e extensão de aproximadamente 6.500
metros;
• Estacionamentos pavimentados;
• Hospital veterinário (em condições de realizar cirurgias em equinos);
• 300 baias (construção de 120 novas baias e recuperação das existentes);
• Construção de 72 apartamentos, a serem utilizados por veterinários e tratadores durante
os Jogos Olímpicos;
• Recuperação dos apartamentos da Vila Verde (utilizados por militares), que serão
ocupados pelos árbitros durante os Jogos Olímpicos.
Equipamentos como maquinário, sistema de irrigação e parte do material eletrônico de
apuração permanecerão no COH após os Jogos Olímpicos Rio 2016 (BRASIL, 2014). Este
material será adquirido pelo Ministério da Defesa, sob a orientação do Ministério do Esporte,
e operado durante o evento por profissionais especializados. Após os Jogos Olímpicos, serão
necessários recursos financeiros e técnicos para sua manutenção (RIO DE JANEIRO, 2015).
Atualmente, o COH é o único local, no Brasil, que dispõe de instalações para atender as
três modalidades olímpicas integradamente e em condições de organizar eventos nacionais
e internacionais. O centro possui também o Laboratório de Avaliação de Desempenho
Equino (LADEq), voltado à pesquisa de desempenho equino no esporte, em uma parceria
entre UFRRJ e EsEqEx. Além disso, a EsEqEx, juntamente com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), desenvolve trabalhos de pesquisa científica nas áreas de
Veterinária e Agronomia.
Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, os acessos ao COH serão a via expressa Transolímpica, que
liga os bairros da Barra da Tijuca e de Deodoro, possui 25 quilômetros de extensão e terá
o corredor do Bus Rapid Transit (BRT) com 18 estações. Haverá também outro corredor
expresso BRT, o Transbrasil, de 30 quilômetros e que vai até o bairro do Caju.
Por outro lado, a região de Deodoro não tem nenhuma linha de metrô e tenta compensar essa
ausência com um ramal férreo de três estações: Deodoro, Vila Militar e Magalhães Bastos. O
Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, localizado na Ilha do Governador, é o ponto
de chegada dos voos internacionais e fica a 25 quilômetros de Deodoro.
O desenvolvimento do esporte na região passa também pela possibilidade do COH, por meio
de um planejamento integrado, ser utilizado em conjunto com outras instalações construídas
para os Jogos na região, como: o Parque Radical, que receberá competições de canoagem
slalom, ciclismo BMX e mountain bike; o Centro Nacional de Tiro Esportivo; a Arena da
Juventude, sede da prova de esgrima do pentatlo moderno e de jogos do torneio de basquete
feminino; o Complexo Aquático de Pentatlo Moderno; o Centro Nacional de Hóquei sobre
a Grama; e a estrutura do programa Brasil Vale Ouro (Fundação Vale).
A expectativa é que Deodoro e seu entorno sofram verdadeiras transformações urbanas,
ambientais e sociais, proporcionando incentivos para o investimento nas instalações esportivas
da região, incluindo o COH.
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2.2 Partes interessadas na gestão do Centro Olímpico de Hipismo
Diversos agentes têm influência direta e/ou indireta na gestão do COH. No entanto, como
na maioria das vezes os interesses das organizações não são coincidentes, é comum haver
conflito de interesses e, consequentemente, dificuldade no gerenciamento das atividades e na
execução do planejamento estratégico do centro.
O COH está sob influência direta do Ministério da Defesa, que cuida da parte operacional
do EB, e do Ministério do Esporte, que realiza um repasse anual de recursos para a 1ª Divisão
de Exército, permitindo assim o pagamento de despesas referentes ao consumo de água e luz.
Com relação à CBH, cujo objetivo é desenvolver o hipismo no Brasil, nota-se que, atualmente,
suas atividades estão concentradas no estado de São Paulo, onde estão situados os principais
eventos, investidores e criadores de cavalo no país. Com isso, o COB direciona o treinamento
das equipes olímpicas em solo nacional para a região.
Já a Prefeitura do Rio de Janeiro vislumbra a possibilidade de que o COH ajude no
desenvolvimento do esporte na Zona Oeste da cidade, seguindo uma diretriz da Política
Nacional de Esporte (por meio de Ações Estratégicas), que busca inclusão social por meio
do esporte e realiza uma série de programas articulados e complementares em conjunto com
estados e municípios (BRASIL, 2005).
O COH também apresenta um grande potencial para a realização de atividades desenvolvidas
por estabelecimentos de ensino e pesquisa. Além de suas instalações, o local possui um plantel
de equinos, com cerca de 450 animais (RAN e EsEqEx), que podem ser utilizados para
a realização de estudos, o que já ocorreu anteriormente a partir de parcerias e convênios
firmadas pelo EB.
No EB, há três organizações militares envolvidas direta e indiretamente na gestão do COH:
o RAN (emprego operacional), a EsEqEx (ensino) e o DDVM (gestão das áreas esportivas
em Deodoro). Sua manutenção é realizada por um efetivo de 45 militares do RAN, todos
capacitados especificamente para a utilização dos equipamentos disponíveis no COH, ainda
que sua missão principal seja o emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem
e cerimonial militar. A maioria é composta por militares do efetivo variável (temporário),
podendo permanecer por até oito anos no Exército.
Vale destacar que não há em nenhuma organização uma estrutura específica de RH (Quadro
de Cargos Previstos – documento do EB) para a gestão do COH. A Seção de Planejamento
(3ª Seção) do RAN, atualmente responsável pela gestão do COH, não possui pessoal e
disponibilidade para atender plenamente as demandas do esporte de alto rendimento no
local, pois suas atenções estão direcionadas ao adestramento e ao emprego de sua tropa em
Operações de Garantia da Lei e da Ordem e cerimonial militar. Portanto, o planejamento e a
execução de atividades que poderiam ser realizadas no COH ficam comprometidos.
Por último, a rotatividade de profissionais envolvidos na gestão do COH e em sua manutenção
é alta, o que dificulta o estabelecimento e o cumprimento de objetivos de longo prazo. Basta
citar como exemplo a nomeação dos comandantes de organizações militares, substituídos a
cada dois ou três anos.
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2.3 Documentação que ampara a utilização do COH
Segundo Cerqueira (2013), embora haja empenho das organizações na manutenção do
COH, não há planejamento coordenado e documentação que defina as responsabilidades de
cada entidade.
O que existe até hoje são apenas intenções de implantação de uma infraestrutura esportiva
em Deodoro, de apoio à realização dos Jogos Olímpicos e sua utilização no Modo Legado.
Entretanto, os acordos entre Ministério da Defesa, Ministério do Esporte e Autoridade Pública
Olímpica (APO) não abordam e não regulam questões relativas à gestão do COH. Por isso,
é razoável supor que as dificuldades enfrentadas após os Jogos Pan-americanos Rio 2007 se
repetirão após os Jogos Olímpicos Rio 2016. O RAN, por exemplo, ainda não incorporou
as instalações construídas para os Jogos Pan-americanos de 2007 ao seu patrimônio, e seu
Termo de Responsabilidade Administrativa (TRA) contém apenas o terreno do COH, sem
as instalações nele construídas. Na documentação disponível no EB, verifica-se que são
estabelecidas as atribuições e responsabilidades de todas as organizações militares relacionadas
à parte operacional, mas não são contemplados os pormenores das novas situações e
particularidades surgidas após o evento continental de 2007, como as instalações esportivas
de alto rendimento.
Ademais, percebe-se que não foi estabelecido um canal de comunicação entre as partes
interessadas (Ministério da Defesa, Ministério do Esporte, COB e CBH), inviabilizando
a tomada de decisões e a organização da parte técnica dos eventos. Sem um protocolo de
funcionamento para o COH, não se sabe quem são os responsáveis por autorizar eventos,
quais competições podem ser realizadas e quais são os valores para utilização das instalações.
Dessa forma, possíveis interessados na administração e no uso do COH não conseguem
identificar o seu modus operandi.
2.4 Atividades realizadas no COH antes dos Jogos Olímpicos Rio 2016
O local em que hoje se encontra o COH é utilizado desde 1908 para atividades militares
equestres e competições hípicas, sendo que a arma de cavalaria no EB era formada
principalmente por tropas a cavalo até a década de 1970. Da fundação do parque equestre a
2007, a maioria das competições de adestramento, CCE e saltos era destinada aos cavaleiros
militares.
A partir do momento em que o Rio de Janeiro é eleito como sede dos Jogos Pan-americanos
de 2007, o local tem suas instalações remodeladas e passa a atender novas demandas de
manutenção e gestão, já que sua estrutura foi adequada para atender o esporte de alto
rendimento.
Apesar disso, não houve aumento significativo no número de eventos nacionais e internacionais
no centro. A exceção é o pentatlo moderno, que passa a utilizar as instalações para suas
provas de hipismo, inclusive em etapas da Copa do Mundo. As instalações do COH também
começaram a ser utilizadas para atividades de ensino e pesquisa, desenvolvidas por EsEqEx,
UFRRJ e EMBRAPA.
Para se adequar às normas e exigências do COI, o COH suspendeu, em novembro de 2014,
a realização de novos eventos até o fim dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, exceto
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o evento-teste do hipismo.
2.5 Outras possibilidades de utilização do COH
O COH não deve ser utilizado apenas para a instrução equestre militar e a organização de
atividades das modalidades olímpicas. Considerando que o investimento no esporte brasileiro
sofrerá uma redução após os Jogos Olímpicos de 2016, torna-se fundamental o levantamento
de novas possibilidades de uso do COH, como a realização de eventos de modalidades não
olímpicas (enduro, volteio, hipismo rural e provas de tambor). Outra opção são as exposições
de animais e feiras equestres, que despertam o interesse de um público numeroso e ajudam a
movimentar a economia local.
A terceira alternativa são as atividades de equoterapia, modalidade da fisioterapia que utiliza
o cavalo para melhorar a coordenação motora de pessoas com necessidades especiais. Para
melhorar, a Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolve parcerias e convênios com a Associação
Nacional de Desportos para Deficiente (ANDE), criada em 1976 e o embrião do que é hoje
o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).
Por último, o COH pode colaborar com atividades de inclusão social, levando os jovens
a conhecer atividades equestres. Dessa forma, eles poderão desenvolver conhecimentos
e habilidades que, eventualmente, os preparem para o mercado de trabalho nas seguintes
atividades: tratador de cavalo, e auxiliares veterinários, de ferradoria e de equoterapia. Além
disso, permitiria uma maior participação das comunidades próximas na atividade esportiva,
melhorando a imagem do Ministério da Defesa e do Ministério do Esporte junto à sociedade.
2.6 Resultados esperados com a realização de atividades no COH no
Modo Legado
A menos de um ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o protocolo para a
utilização do COH no Modo Legado ainda não foi desenvolvido. Segundo Telles (2010),
os administradores costumam se preocupar somente com a realização do evento, adiando
o planejamento futuro. Com isso, desperdiça-se grande oportunidade de programar o que
pode ser feito no local dali para frente, já que as atividades subsequentes possuem requisitos
diferentes dos estabelecidos em relação ao evento principal. Normalmente, observa-se um
aumento de custos para a manutenção e adequação da arena às novas necessidades.
Embora o COH ocupe um terreno que pertença à União e seja administrado pelo EB, o
legado dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 comprova que somente os recursos provenientes
do Ministério da Defesa e do Ministério do Esporte não são suficientes para que o local siga
em condições de receber o esporte de alto rendimento.
Pensando nisso, o questionário busca respostas que ajudem a identificar novas opções de
receita para o COH.
Oportunidade / Importância para gerar receita
Aluguel para eventos e atividades
(menos de 3 dias)
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1

2

3

4

5

-

27,27%

18,18%

18.18%

36,36%

Cessão de uso onerosa (mais de 3 dias)

9,09%

9,09%

45,45%

9,09%

27,27%

Apoio com verbas federais

-

9,09%

9,09%

18,18%

63,63%

-

-

-

18,18%

81,81%

Realização de acordos e parcerias com o Governo
Federal e Estadual, Prefeitura e outras
entidades, confederações e federações

Tabela 1 – Oportunidades para geração de receita no COH no Modo Legado
Legenda: Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante)

O EB possui expertise em gestão do esporte, principalmente no CCFEx, que desenvolve
parcerias com várias equipes de alto rendimento, casos do Unilever Vôlei e o Fluminense
Football Club. Já na Copa do Mundo de Futebol de 2014, a seleção inglesa fez a sua preparação
no local. O CCFEx também será a “casa” do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Portanto, o COH poderia seguir o mesmo caminho, respeitando os aspectos legais previstos
pela legislação brasileira e sob a orientação da assessoria jurídica, o que já existe no CCFEx.
Para 81,81% dos participantes do questionário, é muito importante que o COH se mantenha
em condições de receber o esporte de alto rendimento. Afinal, ninguém deseja que o COH
tenha o mesmo destino de outras grandes arenas brasileiras, erguidas para os Jogos Panamericanos Rio 2007 e para a Copa do Mundo de 2014 e que não ficaram efetivamente como
legado.
Portanto, além de receber recursos dos Ministérios da Defesa, do Ministério do Esporte e de
eventuais acordos o Governo Federal, Estadual e Municipal, o COH deve buscar maximizar
a capacitação de recursos com atividades supracitadas. Dessa forma, haveria uma gestão
adequada do bem público e de seus recursos, que é um dos objetivos estratégicos do EB
(BRASIL, 2013).
2.7 Benefícios esperados na gestão do COH no Modo Legado
As organizações aguardam os seguintes benefícios quando são realizados eventos no COH:
Atividade / Importância da realização da atividade

1

2

3

4

5

Integração na área social

-

18,18%

27,27%

18,18%

36,36%

Melhorar a imagem da organização

-

-

9,09%

36,36%

54,54%

Obtenção de recursos financeiros

9,09%

9,09%

9,09%

18,18%

54,54%

9,09%

-

-

45,45%

45,45%

-

-

9,09%

27,27%

63,63%

Oportunidade para a realização de serviços no
COH por terceiros (parcerias, acordos etc.)
Oportunidade de aquisição de material para o
COH (parcerias, acordos etc.)

Tabela 2 – Benefícios esperados com a realização de uma atividade no COH
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Legenda: Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante)

Após a aplicação do questionário, verifica-se também a importância atribuída para a realização
das seguintes atividades no COH:
Atividade / Importância de sua realização

1

2

3

4

5

Eventos de modalidades olímpicas

-

-

-

9,09%

90,90%

Eventos de modalidades não olímpicas

9,09%

-

27,27%

36,36%

27,27%

Feiras, simpósios, conferências, clínicas e
exposições

9,09%

9,09%

18,18%

36,36%

27,27%

Atividades de Inclusão social

-

9,09%

18,18%

18,18%

54,54%

Equoterapia

9,09%

-

27,27%

18,18%

45,45%

Realização de grandes eventos sociais e shows

36,36%

18,18%

36,36%

9,09%

-

Espaço de lazer para as comunidades do
entorno

45,45%

27,27%

18,18%

9,09%

-

Tabela 3 – Importância da realização da atividade no COH
Legenda: Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante)

Como observa-se na tabela acima, é importante que o COH, no Modo Legado, organize
atividades de natureza diversa, atendendo as expectativas das partes interessadas na gestão do
local.
Outro aspecto importante é que não há consenso sobre quem deve gerir o COH. No
questionário, verificou-se que 81,81% apontaram as seguintes organizações militares: CCFEx,
EsEqEx e DDVM. Ou seja, o CCFEx deve ser o responsável pela gestão, empregando a
EsEqEx e o DDVM na ação.

3 | CONCLUSÃO
A poucos meses da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, nota-se, assim
como ocorrera nos Jogos Pan-americanos de 2007, uma indefinição quanto ao planejamento
para o evento e o Modo Legado.
Isso gera apreensão, pois há questões relacionadas ao Jogos Pan-americanos que até hoje não
foram concretizadas. Ao que tudo indica, o erro se repetirá. Ou seja, o momento favorável do
esporte no país tem prazo de validade: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Entretanto,
após o evento, dentro do quadro político, social e econômico do país, qual será o tratamento
dado ao esporte?
Neste ambiente de incertezas e carência de planejamento estratégico, o quadro que se apresenta
é de diversos órgãos interessados na gestão do COH, mas cada um com suas particularidades
Por isso, é necessário encontrar um modelo de gestão em que se harmonize os interesses das
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partes envolvidas na gestão e manutenção do COH. Tal modelo criaria condições favoráveis
para um planejamento estratégico integrado e buscaria estabelecer protocolos claros para
a utilização do COH, proporcionado um caminho bem definido para a realização de
atividades. Além disso, resultaria em um canal de comunicação eficiente, que ajudaria na
operacionalização de procedimentos para a utilização do COH.
O COH não deve ser totalmente dependente dos recursos oriundos do Ministério da Defesa
e do Ministério do Esporte. Se isso ocorrer, certamente o local não será mantido em condições
de receber o esporte de alto rendimento após 2016. A dependência destes recursos dificulta o
planejamento estratégico e cria um ambiente de incerteza nos diversos processos de tomada
de decisão. Assim, é importante que o COH realize atividades que permitam a captação de
recursos e firme parcerias de serviços e materiais para seguir em condições de receber o esporte
de alto rendimento. Somente assim o COH será autossuficiente economicamente e poderá
elaborar seu planejamento estratégico.
É fundamental que a gestão do COH seja centralizada com o CCFEx, organização militar
responsável pelo esporte no EB e que já possui expertise na gestão de instalações esportivas
voltadas para o alto rendimento. Já a EsEqEx e o DDVM, ambas subordinadas ao CCFEx e
que possuem suas instalações no COH, seriam as responsáveis pela gestão e manutenção do
local, dispondo de uma estrutura de RH específica. A capacitação dessa estrutura ocorreria
por meio de cursos e estágios. Além disso, exige-se atenção especial na elaboração de um
plano de substituição que impeça a falta de continuidade nos diversos processos de tomada
de decisão e no funcionamento operacional e logístico do COH.
O COH deve considerar também, a possibilidade de integração com as demais instalações
esportivas da Vila Militar. Assim, o Complexo Olímpico de Deodoro poderia ser utilizado
em projetos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, ajudando na inclusão social e no
desenvolvimento do esporte de alto rendimento.
Conclui-se então que o COH tem potencial para ser um centro de excelência para o esporte
nacional, servindo de exemplo para a sociedade brasileira e inspirando o país a seguir se
desenvolvendo esportivamente.
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RESUMO

Este trabalho apresenta um caso de negócio que analisa o valor da criação de uma sistemática
de acompanhamento para os atletas distribuídos geograficamente pelo mundo. Durante a
pesquisa exploratória, observou-se a importância do acompanhamento dos atletas durante
suas carreiras para que eles cheguem ao alto rendimento. Tal metodologia é fundamental para
que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) tenha um banco de dados
com o histórico de cada nadador. Visando à melhor integração entre entidade, treinadores,
staff e atletas, foi proposto o desenvolvimento de um aplicativo para que os envolvidos tenham em mãos todas as informações disponíveis. Estas serão colhidas em treinamentos, avaliações físicas, psicológicas, nutricionais e biomecânicas. Ao final do estudo, conclui-se que
o acompanhamento dos atletas é primordial para a obtenção de bons resultados em âmbito
mundial e também para o futuro da natação brasileira.
Palavras-chave: Acompanhamento de atletas, natação, aplicativo, treinamento.

ABSTRACT

This study presents a business case that analyses the creation of a monitoring system for athletes
geographically distributed in the world. In our exploration, it was noted the importance of
monitoring athletes during his career to reach the high yield. This methodology is also important for
the Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) create a database with the past results
of each swimmer. For the best integration between confederation, coaches, staffs and athletes, it was
proposed the development of an application for all those involved have at hand the information of
all swimmers. The information gathered are related to training, physical assessment, psychological,
nutritional and biomechanics. At the end of the study, it was conclude that the monitoring of
athletes is very important to reach good results in international level and also for the future of
Brazilian swimming.
Keywords: Monitoring athletes, swimming, application, training.
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1 | INTRODUÇÃO
1.1 Delimitação do assunto
Com a ajuda de especialistas do esporte, este trabalho desenvolve um caso de negócio para
avaliar se há benefício e valor no desenvolvimento de uma sistemática de acompanhamento,
por meio da criação de um aplicativo para monitorar os atletas de alto rendimento que estão
geograficamente distribuídos. No caso da natação, observou-se as seguintes situações:
• Não aproveitamento do histórico de atletas campeões olímpicos e mundiais sobre
treinamento.
• Necessidade de informações completas sobre os atletas em relação aos seguintes pontos:
treinamento, alimentação, saúde, suplementação, composição corporal e descanso. Isso é
importante para que os integrantes da comissão técnica saibam tudo sobre a temporada
dos convocados, independentemente do local de treinamento do esportista.
• Não alinhamento dos atletas quanto aos objetivos estratégicos da confederação.
Certas dúvidas surgem ao analisar a rotina dos atletas que treinam no exterior ou em locais
de difícil acesso no Brasil. Por que o atleta não esta treinando (lesão, doença...)? Como é
feita a distribuição da carga de treinamento? Qual é a composição corporal do atleta? Quais
são as avaliações biomecânicas realizadas durante a temporada? Obter essas respostas são
fundamentais para o coordenador e os treinadores da seleção brasileira, principalmente na
projeção de bons resultados no alto rendimento (medalhas no Mundial e nos Jogos Olímpicos).
As informações fornecidas ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e à Confederação Brasileira
de Desportos Aquáticos (CBDA) precisam ser consistentes Só assim será possível auxiliar
treinadores e atletas para que se alcance o pico de rendimento e, eventualmente, a medalha.
1.2 Revisão bibliográfica
1.2.1 História da natação
O mais antigo registro de natação remonta às pinturas da Idade da Pedra, há cerca de dez
mil anos. Já as referências escritas datam de 2000 a.C., sendo que a natação foi mencionada
em obras como Ilíada, Odisseia, Bíblia, Beowulf e Alcorão. Em 1538, o professor alemão
Nikolaus Wynmann escreveu o primeiro livro sobre o tema: “O nadador ou o diálogo sobre a
arte de nadar” (Der Schwimmer oder ein Zweigespräch über die Schwimmkunst).
A natação surge como atividade recreativa competitiva na Inglaterra, na década de 1830. Pouco
antes, em 1828, a primeira piscina coberta foi aberta ao público: “banhos de Saint George”.
Em 1837, a Sociedade Nacional de Natação desenvolveu torneios regulares em seis piscinas
artificiais, construídas nos arredores de Londres. Com o aumento de sua popularidade, é
criado em 1880 o primeiro órgão nacional, a Associação de Natação de Amadores, quando já
existiam mais de 300 clubes regionais em funcionamento no país.
A natação foi incluída no programa olímpico logo na primeira edição dos Jogos, em Atenas
1896. Seis anos depois, o australiano Richmond Cavill introduziu o nado crawl no Ocidente.
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Em 1908, por sua vez, foi fundada a entidade reguladora da modalidade no mundo, a
Fédération Internationale de Natation (FINA).
Trata-se de um esporte que oferece exercícios saudáveis para qualquer pessoa, gerando
baixo impacto ao corpo e trazendo vários benefícios para a saúde mental e física. A natação
desenvolve a resistência, a força muscular e a aptidão cardiovascular.
O objetivo principal de suas provas é cumprir a distância estabelecida em menor tempo
que os concorrentes. Por isso, a busca do atleta é pela máxima velocidade. Os nadadores
passam por um ciclo de formação, no qual o corpo está sobrecarregado de trabalho no início e
segmentado na metade do percurso. Depois, na fase final, quando a competição se aproxima,
a carga de trabalho é reduzida.
Atualmente, o programa olímpico da natação é composto por 16 provas masculinas e
femininas. As piscinas devem ter comprimento de 50 metros, sendo popularmente chamadas
de piscina longa. A modalidade está dividida em quatro estilos de nado: borboleta, costas,
peito e crawl.
1.2.2 Treinamento
O termo “treinar” pode ser definido como ensino organizado, dirigido ao rápido aumento da
capacidade de desempenho do motor físico, mental, intelectual ou técnico pelo homem. Tal
ideia é bem sedimentada por diversos autores da área, que entendem o treinamento esportivo
como um processo não só prático, mas também teórico, fundamentado em metodologias
e que utiliza a formulação de estratégias de intervenção de caráter físico, técnico, tático e
psicológico.
Os altos níveis de performance atlética utilizam a avaliação como instrumento de diagnóstico e
prognóstico. Essas ações colocam as estratégias de treinamento a patamares de grande acuidade
tecnológica, e o detalhe que promoverá o sucesso terá destaque como item de fundamental
importância nos escalões de alta qualificação atlética (DA COSTA, 2006). Já o professor
Gonzales Badillo (2002, p. 15) afirma que:
"O treinamento é um processo contínuo de procura de trabalho ótimo de desenvolvimento das qualidades
físicas e psicológicas do indivíduo para atingir o máximo desempenho atlético. Este é um trabalho
morfofuncionais sistemáticas e planejadas, mental, técnica, tática processo de ajustes, alcançado através
do aumento das cargas funcionais, a fim de obter o máximo desempenho de habilidades individuais em
um esporte ou disciplina em particular "

Há também abordagens voltadas à sociologia do treinamento, que o coloca como um processo
sistemático para a melhora de desempenho, desenvolvendo de forma otimizada a capacidade,
a vontade de jogo e o desempenho de todos os jogadores e da equipe, considerando o
conhecimento teórico, a experiência prática e todo o condicionamento pessoal, físico e social.
(MARTIN, 1977)
Preocupados mais com os processos, Matveiev (1993) e Verkohoschansky (1985) entendem
que o treinamento é fundamental na preparação do atleta, com base em exercícios sistemáticos,
tratando-se essencialmente de um processo pedagógico organizado que busca a evolução do
atleta. Isso aumenta as possibilidades condicionais, teóricas e práticas (disponibilidade) do
comportamento esportivo.
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Assim, o treinamento na natação pode ser encarado como uma sistemática esportiva de
longo prazo, progressivamente classificada de acordo com o indivíduo, que tem o objetivo
de moldar o ser humano, psicologicamente e fisiologicamente para superar as funções tarefas
mais exigentes. (BOMPA, 2007)
Platonov (1998) aborda o treinamento como uma preparação complexa para o desempenho,
sendo o estado de treinamento uma etapa de adaptação biológica.
Este é um processo complexo de ações que visam ensinar técnicas esportivas e o seu posterior
desenvolvimento, de uma forma simples e articulada, individual, de grupo e equipe. Ele tende
para o desenvolvimento de qualidades psicofísicas, destinadas a alcançar resultados esportivos
de nível superior, em relação às capacidades do indivíduo, grupo ou equipe (MANNO,
1991). Miethe (1981) aponta que:
“Treinamento esportivo a partir da perspectiva biológica pode ser interpretada como um processo de
estímulo e resposta. Atividades esportivas desencadeam processos de adaptação no corpo. Os estímulos
são as causas, e as adaptações são os resultados. Execução de um conteúdo de treinamento, de acordo
com um programa planeado e dosado, movimento produz estímulos que levam à adaptação morfológica,
funcional, bioquímica e psicológica no corpo.”

Treinamento esportivo é um processo sistemático e complexo que deve ser bem organizado.
Para um bom desempenho, qualquer técnico ou treinador deve planejar o processo global
cronologicamente treinando por certas ações ou passos (LOPEZ, 2007).
1.2.3 Carga de treinamento
A causa que provoca as alterações de adaptação no organismo do esportista é chamada de
carga de treinamento (ZAKHAROV, 1992). Segundo Manso et, al. (1996), é o resultado da
relação da quantidade de trabalho (volume) com seu aspecto qualitativo (intensidade).
Observa-se que a carga de treinamento está totalmente correlacionada ao resultado do atleta.
Se a carga aplicada não for suficiente para provocar alterações, o nadador não terá ganhos
devido a dificuldades na super compensação.
1.2.4 Controle
Ferreira e Szmuchrowski (2008, p. 02) afirmam:
“Que o controle de cargas de treinamento pode ser dividido em dois tipos: [...] O Controle Direto
(monitoramento) permite o acompanhamento e o registro real das cargas as quais o atleta é submetido.
O controle direto diz respeito ao controle da qualidade da carga estabelecida para o exercício. Com o
controle direto, é possível manter a execução do treinamento dentro do que foi anteriormente planejado
no programa. Podemos citar como variável mecânica e velocidade durante o exercício e como variável
fisiológica a frequência cardíaca (bpm) registrada no mesmo tempo com microcomputador carregado pelo
atleta. O controle direto se aplica apenas no nível de unidade de treinamento (durante o treinamento).
[...] Já o Controle Operacional é o processo de monitoramento mais importante das adaptações agudas
relacionadas ao estado de fadiga e recuperação principalmente durante o período anterior da competições
O controle operacional ocorre tanto dentro da unidade de treinamento quanto nos microciclos
representado. Este é um dos principais fatores de detecção da necessidade de alteração do programa. Pode
ser aplicado utilizando uma variável mecânica, como o desempenho em um salto vertical.”
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1.2.5 Aplicativo móvel
Trata-se de um programa de computador projetado para rodar em smartphones e tablets.
Sua popularidade não para de crescer, e estudo da Score, de maio de 2012, informou que o
primeiro trimestre daquele ano registrou mais acessos aos aplicativos do que navegadores web:
51,1% a 48,9%.
A criação de aplicativos móveis requer o uso de ambientes de desenvolvimento integrados
especializados, sendo primeiro testados com emuladores e depois submetidos a testes de
campo. Os emuladores, por sinal, são uma alternativa barata para testar aplicativos em
celulares.
1.2.6 Taxonomias
Taxonomia ou categorização são importantes em pesquisas de Psicologia. Os profissionais
dessa área, principalmente sociais, têm procurado modelar a maneira pela qual a mente
humana categoriza os estímulos sociais (ex.: teoria da autocategorização). Alguns afirmam
que a mente adulta organiza naturalmente seu conhecimento em sistemas. Já os antropólogos
têm observado que as taxonomias são inerentes em sistemas locais culturais e sociais, servindo
a várias funções.
Após as definições, pode-se verificar a importância do controle de treinamento no alto
rendimento. A taxonomia é útil no acesso às informações e sua categorização, armazenando o
dado do atleta ao longo de sua carreira esportiva.
Segundo Foster (2001), o monitoramento do treino é fundamental para o processo de
quantificação do programa de treinamento (periodização). Isto é feito pela PSE (percepção
subjetiva de esforço), ferramenta que controla a intensidade do treino.
Borin (2007) considera relevante o controle do treinamento, devendo este ser utilizado
durante todo o processo. Ele possui características sistêmicas e auto-organizadas, apresentando
períodos, etapas e fases, mutuamente dependentes, que se sucedem de maneira estruturada.
Assim, pode ser considerado um processo objetivo, pois espera-se que seus resultados possam
ser previstos a partir do conhecimento das características apresentadas inicialmente pelo
indivíduo e das intervenções realizadas. De acordo com Verkhoshanski (1990), existem três
objetos de controle no processo de treinamento esportivo, atuando de forma interdependente:
• Controle do estado atual e da evolução da condição;
• Controle de adaptações orgânicas;
• Controle da carga de treinamento.
Todos os fatores definidos no trabalho estão interligados. Portanto, deve-se armazenar as
informações de forma estruturada e segura para que todos os envolvidos no processo possam
aproveitá-las, como já é visto em outros esportes.
Asker Jeukendrup (1998) diz que para obter ótimo desempenho no treino e evitar o
overtraining, é preciso monitorar a intensidade do treinamento. No ciclismo, por exemplo,
a velocidade não é um indicador preciso da intensidade do exercício. Portanto, devem ser
encontradas alternativas para seu monitoramento. Verkhoshanski (1999, p. 03) afirma:
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“Que a ausência ou carência de conhecimentos científicos e a tradicional atuação dos treinadores baseada
apenas na intuição pessoal não podem, em muitas circunstâncias, resolver com eficácia os complexos
problemas do treinamento. Além disso, salienta que as elevadas cargas de treinamento atuais podem
colocar em risco a saúde do atleta. Assim, o acompanhamento ao longo do tempo e na temporada é
fundamental, pois na elaboração de programas de preparação física, em qualquer modalidade desportiva,
torna-se necessário o estabelecimento de alguns componentes que são aplicáveis ao desenvolvimento dos
exercícios a serem realizados. [...] Nesse sentido, o processo de avaliação dos diferentes componentes do
treinamento desportivo (técnico, tático, físico, psicológico, social, familiar, entre outros) é essencial para
o entendimento dos estímulos a serem aplicados ao atleta.”

Já Tschiene (1988, p. 569) pondera:
“Outro ponto é o controle a ser exercido durante todo o processo de preparação desportiva, que ocorre
em longo prazo e apresenta características sistêmicas e auto-organizadas, com períodos, etapas, e fases que
são mutuamente dependentes e se sucedem de maneira estruturada.”

Percebe-se que o trabalho de longo prazo, no Brasil, não possui nenhum controle dos atletas,
impedindo a análise comparativa e dificultando a formação de um futuro campeão.
1.3 Objetivos da pesquisa (geral e específicos)
Para aperfeiçoar e formalizar o acompanhamento dos atletas, o caso de negócio proposto
tem como objetivo verificar a importância da criação de uma sistemática de monitoramento
a distância, se ela é necessária para a CBDA. Para isso, é preciso obter repostas das seguintes
questões:
1. Qual será o benefício da sistemática de acompanhamento em termos de geração de
valor?
2. Quais devem ser as características especiais da sistemática de acompanhamento para
o armazenamento de informações?
3. Qual organização temporária deve ser montada, incluindo terceiros, para a construção
da sistemática de acompanhamento?
4.

Quais são as entregas que cada membro da equipe deverão fazer?

5.

Quais são os prazos e custos dessa operação, considerando os riscos?

Atualmente, o acompanhamento ocorre de modo informal. Por isso, este caso de negócio
propõe a criação de um controle de informações estruturado para o acesso de todos os
stakeholders envolvidos no processo de preparação do atleta, desde o patrocinador até o
Comitê Olímpico do Brasil (COB).
1.4 Relevância do estudo
O caso de negócio proposto é importante para a criação de um novo cenário esportivo,
sobretudo no que diz respeito ao armazenamento de informações dos atletas. Estarão incluídos,
neste projeto, os nadadores de elite (medalhistas olímpicos e mundiais). As vantagens deste
sistema são:

179

1.

Informação completa sobre a rotina do atleta;

2.

Velocidade de informação;
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3.

Criação de um histórico;

4.

Participação de todos os stakeholders;

5.

Interação entre stakeholders;

6.

Facilidade de monitoramento dos atletas em qualquer lugar do mundo.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia de trabalho
Serão estabelecidas perguntas estratégicas aos especialistas na área esportiva em sessões de
trabalho colaborativo. Esta metodologia é prática e pode gerar imediatamente um caso de
negócio no desenvolvimento do aplicativo para a sistemática de acompanhamento dos atletas.
Como metodologia de trabalho, utilizou-se a concepção participativa e colaborativa (Project
Model Canvas).
Participaram da elaboração dos trabalhos os seguintes membros:
• MC - Presidente de federação esportiva, com 42 anos de experiência na área esportiva e
educador físico;
• RR – vice-presidente de federação esportiva e diretor de clube líder na formação de
atletas, com experiência de 16 anos e formação em comunicação e marketing;
• JG – gestor da área administrativa de confederação esportiva, tendo oito anos de
experiência e formação em esporte na UEL;
• RC – gestor financeiro de patrocinador de grande porte, advogado, que atua há 18 anos
na área esportiva;
• RRO – administrativo de eventos, com 18 anos de experiência na área e formado em
esporte;
• FD – líder técnico esportivo em confederação nacional. Formado em Educação Física,
atua há 20 anos no setor.
O Project Model Canvas é a união de tendências novas com pesquisas em neurociências.
Basicamente, os trabalhos foram constituídos nos seguintes passos:
a. Apresentação do problema para o grupo de seis pessoas, composto por alunos do CAGE.
b. Cada integrante da equipe participou de uma sessão de brainstorming, em que o grupo
refinou as ideias sobre o plano.
c. As ideias foram colocadas em um único plano visual, seguindo blocos temáticos.
d. Após a apresentação de ideias no Canvas, transcreveu-se uma sugestão de projeto formal,
seguindo as melhores práticas do PMI (Project Management Institute).
A estrutura do Canvas é dividida em cinco perguntas fundamentais: “Por quê?”, “O quê?”,
“Quem?”, “Como?” e “Quando e Quanto?”.
“Por quê?”: é a pergunta mais importante a ser respondida, pois definirá os valores que
identificarão os envolvidos no projeto.
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a. Justificativa passada
b. Objetivo SMART
c. Benefícios – futuro
“O quê?”: todo o projeto gera produtos, serviços ou resultados que atendem as reais
necessidades de seus clientes.
a. Produto
b. Requisitos
“Quem?”: todos que trabalham e produzem para o projeto integram a equipe.
a. Stakeholders externos e fatores externos
b. Equipe
“Como?”: trabalho.
a. Premissas
b. Grupo de entregas
c. Restrições
“Quando e quanto?”: colaborando com a equipe para obter compromissos de prazo e
orçamento, ainda que em condições de incerteza.
a. Riscos
b. Linha do tempo
c. Custos

Figura 1 – Planilha do Project Model Canvas (FINOCCHIO, 2013)
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2.2 Resultados
Após reuniões entre os seis participantes e explicações sobre a metodologia Canvas, definiuse os temas a serem abordados e iniciou-se o trabalho de construção do Canvas de cada
participante. Seguem abaixo os resultados encontrados em relação ao caso de negócio
proposto, a partir das perguntas fundamentais existentes nesta metodologia.
Por quê?
Justificativa:
1. Atletas descumprem programação de treinamento sem o conhecimento da
confederação.
2.

Falta de informação completa sobre o atleta.

3.

Falta de controle multidisciplinar.

4.

Falta de alinhamento em relação aos objetivos estratégicos da CBDA.

Objetivo SMART:
O padrão proposto engloba: taxonomia para as informações de alerta; protocolo de troca de
dados; armazenamento de interações; julgamentos e diálogos da equipe multidisciplinar. Ao
conceber um padrão aberto de troca e armazenamento de informações, o projeto permitirá
o acompanhamento do atleta ao longo de sua carreira esportiva. Esse padrão arquivaria
informações estruturadas de treino, testes, competições, nutrição, avaliações físicas e técnicas
e médicas. Além disso, deve contemplar segurança de informação e perfil de acesso.
Benefícios
1.

Informações completas.

2.

Velocidade de informação.

3.

Criação de banco de dados.

4.

Facilidade para o atleta, que pode treinar e competir em lugares diferentes.

5.

Troca de conhecimento entre os treinadores.

O quê?
Produto
Padrão para a troca de informações sobre o desenvolvimento do atleta, contemplando dados
estruturados e não estruturados e a criação de um histórico do atleta referência.
Requisitos
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1.

Troca de informações via internet.

2.

Possibilidade de visualização pelos stakeholders.
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3.

Sistema de governança sobre quem tem direito ao acesso.

4.

Armazenar diálogos da equipe multidisciplinar.

Quem?
Stakeholders externos e fatores externos
1.

CBDA

2.

COB

3.

Ministério do Esporte

4.

Atletas

5.

Treinadores e coordenadores

6.

Universidades

7.

Forças armadas

8.

Clubes

9.

Equipe multidisciplinar

Equipe
1.

Gerente de projeto

2.

Profissional de TI ou empresa terceirizada

3.

Médico

4.

Especialista em educação física

5.

Biblioteconomista

6.

Nutricionista

7.

Profissionais de ciência do esporte

Como?
Para desenvolver este caso de negócio, é necessário pensar na entrega do produto. Ou seja, as
ações concretas que serão formuladas pela equipe.
Premissas
1.

Obter financiamento junto ao Ministério do Esporte.

2.

Aprovação do COB.

3.

Profissionais disponíveis e capazes de definir tal padrão.

4.

Aceitação do novo conceito sem resistência por parte da comunidade.

5. Os técnicos e atletas teriam interesse em disponibilizar seus “trabalhos” para outros
profissionais?

183

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Grupo de entregas
Devem ser divididas em pequenas entregas. Uma vez integradas, garantirão o sucesso final do
caso de negócio.
1.

Planos de projeto

2.

Estrutura dos dados

3.

Taxonomia

4.

Segurança da informação

5.

Aplicativo móvel piloto

6.

Governança

Restrições
1.

Gastos não superarem os R$200.000,00.

2.

Prazo máximo: seis meses.

3.

Cuidado com as regras de segurança da informação e ética.

Quando e quanto?
Riscos
1.

Incertezas do caso de negócio.

2.

Desinteresse da comunidade.

3.

Falta de qualidade técnica da informação.

4.

Informações incompletas.

5.

Não encontrar profissional específico para desenvolver e definir o padrão.

Linha do Tempo
Definição dos prazos do caso de negócio:
1 – Projetos
2 – Governança
3 – Desenvolvimento
4 – Taxonomia Segurança
5 – APP piloto

184

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

1 - Projetos

2 - Governança

3 - Desenvolvimento

4 - Taxonomia Segurança

5 - APP piloto

Set 15 – dez 15

Figura 2 – Linha do tempo de execução (Adaptado de FINOCCHIO, 2013)

Custo
Trata-se de uma estimativa de orçamento resumida, identificando os custos por entrega ou
grupo de entregas.
1.

Projetos: sem custo.

2.

Governança: R$5.000,00 (mão de obra)

3.

Desenvolvimento: R$20.000,00 (mão de obra e insumo)

4.

Taxonomia: R$15.000,00 (mão de obra)

5.

Segurança da informação: R$30.000,00 (mão de obra)

6.

Aplicativo móvel piloto: R$120.000,00 (mão de obra)

Com a necessidade de acompanhamento dos treinos dos nadadores distribuídos
geograficamente, está sendo desenvolvido um aplicativo móvel para o controle dos
treinamentos e para a integração de informações junto à CBDA, aos coordenadores e aos
treinadores da seleção brasileira.
2.3 Discussão
Como o objetivo deste caso de negócio é desenvolver uma sistemática de acompanhamento
para os atletas distribuídos geograficamente pelo mundo, observou-se alguns aspectos
importantes que merecem ser monitorados, investigados e comparados para a elaboração
do banco de dados, que resultará em uma melhora de performance do nadador e deixará um
legado para as gerações futuras.
Alves et al. (2008) diz que um programa de monitoramento para o treinamento pode ser
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considerado parte integral no gerenciamento da qualidade de vida e na manutenção do status
profissional dos atletas durante suas carreiras. Entretanto, os métodos mais apropriados para
tal programa ainda são discutidos. Vários especialistas em treinamento esportivo discutem
sobre o acompanhamento e o controle. Em análise detalhada, foram definidos os aspectos a
serem monitorados:
Aspectos físicos
Muito importante para o atleta desenvolver sua melhor performance durante a temporada e a
competição.
Aspectos de treinamento
Verificar a carga de treinamento do atleta (volume e intensidade). É essencial ter o controle
sobre as atividades, evitando excessos e mantendo o nadador saudável para o cumprimento do
cronograma. No acompanhamento da carga de treinamento, será possível avaliar e comparar
metodologias, já que os esportistas estão treinando em lugares e com treinadores diferentes,
gerando novos conhecimentos para o esporte brasileiro.
Segundo Foster et al., (1996) é importante acompanhar e controlar o delineamento da carga
do treino para atingir a melhor performance do atleta sem causar uma sobrecarga. Tal controle,
que tem como característica o acompanhamento da carga quantitativa (volume) e da carga
qualitativa (intensidade), deve ser feito de forma regular. (BOULAY, 1995)
“O monitoramento do volume de treinamento é algo de características menos complexas, já que
representa a duração da influência – como tempo gasto na realização das tarefas, número de repetições e
outros, diferentemente da intensidade, que representa a força momentânea da influência.” (MATVEEV,
1996)

O controle da carga de treinamento está ligado à saúde do atleta e ao seu desempenho, o que
reforça a importância de uma ferramenta para acompanhar todas as atividades de um nadador
em outra cidade ou país. Essa realidade já é vivenciada na CBDA, pois boa parte dos atletas
da equipe olímpica realiza sua preparação no exterior.
O controle das cargas qualitativas é primordial para o desempenho do atleta durante
a temporada e a competição, já que tem como características desenvolver as principais
capacidades físicas do atleta. Marconi e Lakatos (2006) apontam a relevância do controle de
treinamento e a criação de metodologia para o monitoramento diário do trabalho, reduzindo
a margem de erro.
Aspectos psicológicos e imunológicos
Verificam e quantificam as cargas externa e interna do treinamento do atleta, utilizando a
escala de percepção subjetiva de esforço (PSE), que constata a recuperação do nadador.
“O autor propõe uma metodologia em que se utiliza uma adaptação da escala de percepção subjetiva
do esforço, elaborada por Borg (1982), aliada ao tempo da sessão de treinamento. Com tais dados,
procurou estimar a carga interna de cada dia e da semana, a monotonia e o que essa carga demanda do
organismo do atleta. Cada um desses aspectos pode estar associado a uma queda na atividade do sistema
imunológico, provocada por uma carga interna acima dos valores desejáveis.” (FOSTER, 1998, p. 1164)
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Foster et al. (2001) demonstram que a metodologia da adaptação à escala de PSE é uma
ferramenta que facilita o controle da carga interna de treinamento e, como resultado, fornece
informações importantes para a preparação adequada das sessões subsequentes. Então,
pode-se acompanhar se o treino proposto está gerando adaptações ideais para a melhor
performance. Na mesma linha de raciocínio, Milanez et al. (2012) concluem que a PSE auxilia
os preparadores físicos no planejamento da carga de sessões futuras.
Durante a preparação dos atletas paralímpicos, com o uso do PSE, diagnosticou-se, em
alguns momentos, a adoção de cargas elevadas, fazendo com que a equipe técnica diminuísse
a quantidade de treinos para preservar os esportistas. O resultado final (seis medalhas no
Mundial Paralímpico de Natação) comprovou que a tomada de decisão foi acertada.
Aspectos médicos
É útil na verificação do histórico de lesão (por quê?, como?, análises bioquímicas, trabalho de
prevenção e informações sobre doping).
Seguindo a linha de acompanhamento proposta neste caso de negócio, visando à criação da
sistemática através de um aplicativo móvel, deve-se comentar um pouco sobre a avaliação da
carga de treinamento por marcadores bioquímicos.
“Alguns marcadores bioquímicos têm sido usados na tentativa de determinar o estresse produzido por
uma determinada carga de treinamento. De fato, pode-se encontrar estudos com treinamento de força,
por exemplo, que tem demonstrado que a intensidade do exercício influencia a secreção de cortisol.”
(AHTIAINEN et al., 1999, p.572)

O acompanhamento dos marcadores bioquímicos é fundamental para verificar se a carga de
treinamento (volume e intensidade) está adequada em relação ao descanso. Caso contrário,
poderá haver overreaching funcional ou não funcional ou overtraining.
Aspectos biomecânicos e estatísticos são importantes por conta das filmagens e análises
técnicas, cujo objetivo é diagnosticar as possíveis falhas de execução do gesto motor e,
consequentemente, reduzir o gasto energético. Durante as competições, o desempenho do
nadador será acompanhado por um trabalho estatístico, que, por sua vez, será realizado a
partir de filmagens.
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Figura 3 – Planilha estatística (BARBOSA, 2015)

Barbosa, Tiago M.; Keskinen, K.L., Vilas-Boas, J.P. (2006, p. 12) afirmam que:
“Um dos objetivos prioritários da Biomecânica do Desporto é o primeiro momento,
caracterizar um determinado padrão motor e, no segundo momento, intervir no sentido de
incrementar a eficiência motora. Esse incremento da eficiência do gesto motor tem como
finalidade permitir que o executante melhore em níveis superiores de rendimento desportivo.”
Atualmente, as principais equipes de natação do mundo utilizam o trabalho de biomecânica
durante as principais competições (ver dados estatísticos da Figura 3). Na opinião de
outros autores, o acompanhamento biomecânico durante a temporada e nos campeonatos
é importante para o desempenho final do atleta, pois a natação possui muitos detalhes em
relação à técnica de nado e aos fundamentos e às estratégias para as provas.
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Estrutura

Figura 4: funcionalidades do aplicativo de acompanhamento de nadadores

Com base no caso de negócio apresentado, recomenda-se o desenvolvimento de uma
sistemática implantada por meio de um aplicativo para acompanhar os principais atletas
brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Acrescenta-se a isso a necessidade da disciplina,
o controle, o monitoramento e a supervisão.
O aplicativo “Swim Control” possibilitará um perfeito alinhamento entre as necessidades
técnicas, nutricionais, médicas, físicas englobando todo o universo esportivo. Dessa forma, o
acompanhamento do segmento e a comunicação com os atletas será mais ágil, aumentando o
nível de preparo – e de resultados. O aplicativo ainda terá um roteiro completo para controlar
as sessões de treinos.
A ferramenta deverá ser concebida sob os mais rigorosos mecanismos de segurança, garantindo
a integridade e a veracidade das informações. A constante busca e adaptação para assegurar
seu funcionamento também é uma característica do aplicativo.

3 | CONCLUSÃO
Assim como tantos esportes de alto rendimento, a natação exige muitos anos de treinamento.
Por conta disso, é fundamental realizar um acompanhamento e um controle de treinamento
diário dos atletas que treinam em diversas localidades. Esse processo deve ter início, se
possível, ainda na infância e durar até a fase adulta, de modo que se construa um histórico
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do nadador, independentemente da cidade em que ele estiver treinando. Por isso, conclui-se
que o aplicativo “Swim Control” pode contribuir de forma prática e eficiente com a natação
brasileira, armazenando informações e constituindo um banco de dados similar ao das grandes
potências mundiais. Esta ferramenta trará muitos benefícios, sobretudo, às próximas gerações.
Com tal iniciativa, a proposta é que se consiga ajudar os nadadores de forma idêntica, mesmo
que eles não treinem nas mesmas cidades ou países. Isso garantirá que os atletas brasileiros
tenham todo o suporte da CBDA na luta por um lugar no topo do pódio e ainda deixará um
legado para a modalidade.
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RESUMO

O objetivo do estudo foi levantar e analisar os processos de detecção de talentos instituídos em dez clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. A pesquisa procurou identificar
suas principais atividades: formas de seleção, critérios, métodos de trabalhos, dificuldades e
definições sobre talento esportivo. As informações obtidas foram comparadas com as formas
e os critérios utilizados pelos departamentos de captação, juntamente com os profissionais
que exercem a função de observador técnico – nome comum dentro do futebol de formação
atual no Brasil. A partir desse entendimento, foi possível compreender determinadas práticas,
na qual o observador está presente e elabora diagnóstico de vários quesitos. A problemática
é levantar e analisar se os conceitos administrativos e as literaturas atuais, na identificação
do jovem talento, estão sendo considerados e aplicados. A pesquisa de campo qualitativa, de
cunho descritivo, verificou as condutas e a base conceitual utilizadas por estes profissionais
que estão à frente da descoberta de novas joias. Deve-se atentar a todos os processos que
compõem esta triagem, minimizando erros e aperfeiçoando o funcionamento do setor. Dessa
forma, será possível contribuir para esse esporte que é muito representativo em nosso país,
impedindo que talentos passem despercebidos no processo de seleção.
Palavras-chave: Futebol, administração, métodos, detecção de talentos, observador técnico.

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe and analyze the process to discover talents in ten clubs
of Brazilian soccer league. The research aimed to identify the main segments within these teams
responsible for screening teenagers whose dream is to become part of high-performance soccer training centers: methods, criteria, working methods, the difficulties and definitions of sport talent
were considered in order to compare with the criteria used by professionals who act as technical
scouts – a common term nowadays in Brazilian background soccer. From this understanding, it
was possible to comprehend certain practices of scouts and their varied diagnoses based on a series
of requirements. The issues of the study is verify and analyze the current concepts and literature in
the identification of young talents are considered and how they are applied to routine activities.
Through a qualitative and descriptive field research, we can consider the conducts and conceptual
basis used by these professionals in charge of discovering new faces in Brazilian soccer scenario. We
should be aware of all processes comprising such screening as to minimize errors; therefore, talents
are for such an important sport in Brazil do not go unnoticed in screening process.
Keywords: Soccer, administration, methods, talent detection, technical scout.
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1 | INTRODUÇÃO
Considerado o principal esporte do Brasil, o futebol possui um número elevado de praticantes
e, consequentemente, de jovens que almejam atuar em clubes que possam promovê-los para a
categoria profissional. De acordo com o Ministério do Esporte, na publicação “Diagnóstico do
Esporte (DIESPORTE)”, de 2015, a modalidade é quase 60% mais praticada pela população
nacional do que os outros esportes.
Na década de 1920, a popularização do futebol resultou no início da remuneração dos
jogadores. Segundo Santos (2002), o primeiro momento de transformação na modalidade
ocorreu com os atletas, que viram o esporte se tornar um fenômeno de massa e começaram a
enxergar sua prática como uma possibilidade de ascensão social. À época, certos praticantes
eram contrários a esse novo panorama, afirmando que o futebol era uma coisa pura, destinada
à superação da raça, em um simples e sujo comércio da época (PEREIRA, 2000).
“O futebol é descrito como realidade, como sistema e como processo. Ele compreende aspectos humanos,
sociais, culturais e comunicativos, relacionados entre si. O sistema está representado por um conjunto
de elementos inter-relacionados, referente a um objetivo ou a uma finalidade. E os processos são as
sequências das funções ou as atividades ordenadas por leis, regulamentos, normas, padrões ou valores.”
(CARRAVETTA, 2006, p. 42)

Em geral, a iniciação esportiva ocorre na infância, entre os seis e os dez anos, com os meninos
antes das meninas. Estima-se que quase 42% dos homens começam a praticar alguma
atividade nessa faixa etária, sendo o futebol a modalidade preferida (DIESPORTE, 2015).
O desejo de ser um jogador de futebol profissional é tão intenso que a migração de jovens
atletas de diversas regiões do país para os principais centros de formação é alta, tendo em vista
que a maioria dessas áreas não possui um suporte de detecção de talentos e de treinamento
adequado: falta estrutura física, pessoal, científica e financeira.
Atualmente, os clubes estão voltados à prática do futebol masculino. Historicamente, as
mulheres sofriam com o preconceito das famílias mais conservadoras, tendo sido criado
inclusive um decreto-lei do Estado Novo, nos anos 1940, justificando a “prática de esportes
incompatíveis com a natureza feminina”. Na ditadura militar, outro fato inusitado. Em 1965,
a resolução número 7/65 do Conselho Nacional de Desportos (CND) proibiu a prática do
futebol feminino no país, entre outras modalidades. Essa pode ser apontada como uma das
justificativas para até hoje existir falta de interesse e estrutura por parte deste gênero, embora
atualmente seja um mercado atrativo para a prática e o consumo. Tal cenário pode mudar,
caso seja aprovada a Medida Provisória número 671, o PROFUT, que no artigo 4°, inciso X,
prevê a manutenção de investimento no futebol feminino, juntamente com a formação de
atletas.
A forma mais comum de ingressar, em um clube de futebol, que ofereça treinamento e
oportunidade de disputar os principais campeonatos estaduais e nacionais é participar de
um processo de captação oferecido por agremiações brasileiras. Existem várias maneiras de
acesso ao processo: “peneiras”, franquias e escolas particulares de futebol, escolas de futsal ou
até indicação por pessoas próximas ao clube. É trabalho do observador técnico – função dos
profissionais que acompanham jogos, torneios e processos seletivos em busca de talentos –
verificar o desempenho de jovens durante sua formação, selecionando-os para avaliações.
A atividade é dividida em processos seletivos, visando à seleção de jovens para uma observação
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prática e um eventual recrutamento. Posteriormente, o atleta é avaliado em conjunto com o
próprio grupo da categoria do clube, podendo ser diretamente comparado com o garoto que
já integra o elenco do clube em sua faixa etária e posição. As avaliações são exclusivas para
os atletas que se destacaram quando foram observados em jogos e peneiras ou que tenham
alguma indicação de empresários ou pessoas ligadas ao clube e ao futebol (MONTEIRO,
2008).
A função do observador técnico adquiriu relevância nos últimos tempos, ganhando atenção
especial por preencher as carências e as necessidades das categorias em relação à posição e
às características de jogadores. Muitas vezes, estes profissionais são convidados para fazer
avaliações em diversas regiões do país, acompanhando campeonatos e processos seletivos
organizados por prefeituras ou empresários do futebol, que desejam criar oportunidades para
os jovens da região e também agenciar suas carreiras.
A função de observador técnico exige viagens aos pontos mais variados do Brasil, para acompanhar
competições nacionais das categorias de base e agendar testes para os jogadores que se destacarem. O foco
é a contratação de atletas a partir dos 14 anos com potencial a ser desenvolvido nos respectivos Centros
de Treinamento dos Clubes. E, entre os requisitos exigidos para se tornar observador técnico, de acordo
com os coordenadores das categorias de base entrevistados, é necessário: “ser competente para observar.
Ter experiência. Boa capacidade de observação, ter ética”. (PAOLI, 2007, p.60)

Os profissionais técnicos do setor costumam ser ex-jogadores de futebol ou profissionais
formados em Educação Física com vivência no esporte. O fator humano é uma célula vital
dos segmentos de clubes, denominados departamentos de captação (DECAP). Como não há
exigência legal que obrigue a qualificação dos observadores, sua falta de capacitação atrapalha
o processo de detecção de talentos. Além disso, a limitação intelectual e a não compreensão
de ferramentas e conhecimento cientifico impedem a minimização de erros no recrutamento
e na seleção dos jovens.
1.2 Revisão de literatura
1.2.1. O talento esportivo
De acordo com o Novo Dicionário Aurélio, há duas origens para “talento”. A primeira vem
do latim talentu, enquanto a segunda do grego tálaton. A referência mais adequada para essa
expressão, neste caso, seria aptidão natural ou adquirida, engenho, disposição, habilidade ou
ainda pessoa de talento.
Segundo Bompa (1994), a possibilidade de sucesso de um indivíduo em qualquer modalidade
esportiva depende de sua estrutura biológica, da metodologia de aprendizagem, de treinamento
e de recursos materiais, físicos, humanos, sociais e culturais do meio, durante os diferentes
estágios do processo de desenvolvimento do jovem atleta.
Para Böhme (2002), “considera-se um talento esportivo o indivíduo que através de suas
condições herdadas e adquiridas, possui uma aptidão especial para o desempenho esportivo,
acima da população em geral.”
Com a base conceitual citada acima, o talento esportivo pode ser dividido, segundo Irúrtia e
Iglesias (2009), em duas perspectivas: uma ligada ao inatismo, que se associa a uma aptidão
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especial para determinada atividade a partir de seu nascimento; e a outra ligada ao processo de
treinamento, que considera suas habilidades determinantes e proeminentes na atividade física
através da experiência adquirida. Schneider (1997) afirma que a necessidade de dedicação
aos treinamentos é inegável, mas suas características hereditárias não podem ser desprezadas.
Carl (1998 apud BÖHME, 2000) centraliza essa questão na ideia de aptidão especial. Isto
é, uma pessoa com talento esportivo tem qualidades acima da normalidade da população.
Sendo assim, o “talento esportivo” é aquele jovem que se destaca em relação aos demais e
possui uma série de competências ideais, que tem a melhor capacidade de se adaptar ao longo
de sua vida esportiva em relação às exigências do treinamento para determinada modalidade.
1.2.2. Detecção de talentos
Está ligada à identificação de jovens que tenham se destacado em relação aos demais, segundo
os conceitos apresentados anteriormente. Ao ser detectado, ele deverá estar pronto a participar
da rotina de treinamentos de alto rendimento, submetendo-se a sessões diárias, com alto grau
de intensidade, seguindo a programação anual das categorias de formação.
Desde o surgimento do futebol no Brasil, colocou-se em prática vários formatos e modos
de detecção de jogadores, segundo Paoli (2007). Colantino (2007), por sua vez, afirma que
certos países, como Portugal, não investem na detecção e na seleção do talento. O autor
expõe também que não deve se supervalorizar os componentes biológicos de rendimento,
solicitando maior redefinição do conceito de talento esportivo. Além disso, há necessidade
de uma elaboração para detecção longitudinal, ou seja, de longo prazo. Assim, será possível
realizar um parecer mais completo, e não apenas como parte casual do processo de avaliação.
Montagner & Silva (2003, p.197) analisam que: “é possível pensar, por hipótese, numa
construção de seleção de talentos melhor sistematizada, observar alguns indicadores científicos
e, com isto, obter resultados mais satisfatórios na modalidade.”
Com base nesta literatura, pode-se verificar que o sistema de captação para jovens atletas, nas
categorias de formação, devem ter uma sinergia entre o conhecimento teórico científico, a
vivência e a experiência profissional e o poder de identificação do observador técnico ao assistir
os jovens praticando a modalidade. O profissional e seu departamento devem estar alinhados
com o aspecto científico do esporte, minimizando erros e potencializado a atividade, que
atualmente é muito bem recebida nos clubes formadores de atletas.
1.2.3. Gestão de organização esportiva
A administração esportiva ainda não é considerada profissional no Brasil, sendo que gerentes
ou administradores, normalmente, são ex-professores ou funcionários sem as qualificações
exigidas para o cargo ou sem conhecimento mais profundo sobre educação física (SOUCI,
2002). O setor administrativo de um clube é ponto-chave no processo de recrutamento e
seleção de jovens, tendo em vista a responsabilidade do investimento nas partes estruturais e
no capital intelectual dos observadores que avaliam os jovens. Nota-se que os investimentos
para a reestruturação das organizações costumam ser feitos de forma ineficiente e ineficaz,
resultando em falta de conhecimento e vivência dos atuais gestores do mercado. Não há uma
política alinhada com a missão, a visão e os valores, os objetivos e as estratégias do clube,
comprovando que esta é a principal problemática da má gestão das instituições esportivas
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brasileiras.
Com isso, a captação e o desenvolvimento de talentos para o alto rendimento ficam
comprometidos. A primeira dificuldade é a falta de estruturação de unidades funcionais e
hierárquicas (organograma), comprometendo a qualidade da comunicação e das informações.
A principal consequência disso é a falta de posicionamento e de definição do pessoal, que fica
sem saber quais são as atribuições, os deveres e as responsabilidades de cada um, desordenando
uma sequência operacional para a execução dos processos (fluxograma) e complicando o
caminho de estruturação dos recursos humanos (cargos, salários, funções e méritos).
1.2.4. Gestão de recursos humanos
Como em qualquer organização, o capital intelectual é essencial para o entendimento da
estratégia desenhada. Na organização esportiva, o ativo mais importante é aquele composto
por professores e técnicos (MOCSÁNYI & BASTOS, 2005). Segundo o autor, apesar da
regulamentação da Educação Física, no Brasil, em 1998, estes profissionais geralmente são
mal remunerados e aceitam condições de trabalho cada vez piores por conta da má gestão
administrativa dos dirigentes, sendo este um dos maiores problemas do segmento esportivo e
interferindo diretamente em seu desempenho.
Segundo Milkovich (2000), não basta que as instalações físicas, os recursos financeiros e
os equipamentos modernos estejam disponíveis para as organizações, pois as pessoas se
tornaram a essência da empresa. Chiavenato (1999) completa a forma de relação de mútua
dependência, na qual os benefícios devem ser recíprocos. Reconhecer o empregado como
parceiro é fundamental para o sucesso da instituição e de seus departamentos.
Para o sucesso do DECAP, deve-se identificar suas competências para obter resultados eficazes
no processo de detecção do talento. As habilidades, o conhecimento e as características
pessoais dos profissionais não podem ser ignoradas para que a cientificidade seja aplicada e
minimize os erros do processo de recrutamento do atleta. Atualmente, é preciso sinergismo
entre a atuação profissional e a ciência, lembrando que existem diversos estudos relacionados
ao esporte e à identificação do talento, exigindo que o observador técnico compreenda e
tenha habilidade para aplicá-la sobre seus quesitos. Assim, serão reduzidas as dúvidas sobre
seu diagnóstico final.
1.2.5. Departamento de captação (DECAP)
Atualmente, os clubes que mantêm um departamento específico para centralizar todos os
tipos de informação e processos voltados à captação de jogadores – geralmente denominados
Departamento de Captação (DECAP) – mapeiam o perfil de atletas que os técnicos e as
categorias procuram para compor seus elencos, subdivididos entre 10 e 20 anos. Além da
pesquisa de necessidades, este departamento deve traçar a metodologia e os critérios para a
avaliação de jovens talentos. Para Paoli (2007), o processo de formação do jogador de futebol
de alto rendimento necessita da execução de seis fases fundamentais, nas quais se destacam
as três primeiras como processos ligados ao DECAP: oportunização, detecção, seleção,
promoção, exposição e comercialização.
De acordo com Weineck (1994), o principal problema na detecção de talentos é a falta
de parâmetros que possibilitem um prognóstico prematuro e seguro da capacidade de
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desempenho esportivo posterior do atleta. Willians e Reilly (2000) apontam que os clubes
de futebol e seus DECAPs devem permitir um acesso maior aos cientistas do esporte na
elaboração de fundamentos utilizados pelos observadores técnicos. Tal medida minimizaria
a margem de erro na detecção de talentos, aumentando a eficácia da seleção e maximizando
os serviços do setor para captar atletas com boa técnica esportiva e características biológicas
favoráveis.
1.2.6. Administração: organização e métodos
Segundo Chiavenato (1999), a palavra “administração” vem do latim ad (direção, tendência
para) minister (subordinação ou obediência), significando aquele que realiza uma função
abaixo do comando de outrem, ou seja, presta serviço ao outro. Maximiniano (2000) afirma
que a administração tem como processo tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos
e utilização de recursos.
Partindo do princípio que o clube de futebol é um sistema em que “um conjunto de partes
interagentes e interdependentes que formam um todo unitário com um determinado
objetivo e efetuam determinada função” (OLIVEIRA, 2002, p. 37), situam-se os DECAPs
no processo de entrada (ou inputs), no qual os jogadores são recebidos do ambiente externo.
Estes são as matérias-primas para o processo de transformação do atleta. Um importante
elemento para conceituar o ambiente externo é identificar o clube e o departamento como
um sistema aberto, em um permanente intercâmbio com os elementos de fora da organização
esportiva, casos de pessoas, órgãos públicos e privados, empresas, comunidade e outras partes
interessadas.
Os princípios gerais da administração, oriundos da Teoria Clássica do engenheiro francês
Henri Fayol, que se baseava em princípios e técnicas para seu trabalho, indicam que a estrutura
de uma organização eficiente, independentemente de seu ramo, tamanho ou atividade, deve
estar voltado ao planejar, organizar, coordenar e controlar (OLIVEIRA, 2002). A organização
e os métodos, em uma empresa, representam a necessidade de se estruturar com o estudo dos
métodos de trabalho, análise e padronização das metodologias. Além disso, estão incumbidas
de preparar manuais, formulários, instruções e o treinamento propriamente dito.
1.3. Justificativa
Ao considerar que os clubes possuem objetivos iguais – reter jovens com potencial –, mas
necessidades diferentes de acordo com o seu plantel, o principal interesse da pesquisa são
os processos, os métodos e as ferramentas utilizadas nas instituições para a identificação
do talento. Paoli (2007) aborda a gestão descentralizada, dizendo que, por consequência
da cultura administrativa do futebol, a volatilidade política dos clubes agrava a situação
nos departamentos de base no Brasil. Apesar de estarem posicionados na hierarquia do
organograma, os DECAPs contam com uma administração independente em relação ao time
profissional. Para Drubscky (2003 apud PAOLI, 2007), é como se fosse um clube dentro
do outro, com vida e objetivos diferentes, em que ocasionalmente surge uma promessa em
condições de atuar na equipe principal. Por isso, torna-se mais difícil qualificar o trabalho de
detecção em termos de diretrizes organizacionais.
Um dos principais pontos do DECAP é ter seus sistemas e métodos alinhados aos objetivos
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estratégicos, no qual seus membros terão caminhos estabelecidos para o cumprimento do
objetivo do setor.
Além de recrutar candidatos para uma eventual seleção definitiva, a área busca criar condições
justas e ações eficazes que deem a oportunidade para todos ”mostrarem o seu talento”,
agregando conhecimento e experiência junto aos observadores. Afinal, crianças e adolescentes
de todas as idades e regiões do país se identificam com o futebol na busca por um sonho: o
profissionalismo.
Ainda que existam muitos adolescentes e jovens com potencial, presume-se que a detecção
de talentos esteja sendo prejudicada por: ausência de diretrizes organizacionais, falta de
alinhamento e gestão deficiente. Assim, fica a questão: Quais são os conceitos, modelos e
métodos, a partir dos princípios de gestão, adotados por dez grandes clubes formadores de
atletas que fornecem jogadores com frequência para a Seleção Brasileira de base?
A partir da reunião dessas informações, elaboradas através da pesquisa, será possível traçar um
diagnóstico de como ocorrem e quais são suas diretrizes, objetivos, problemas e dificuldades
enfrentados pelos departamentos na captação de jovens atletas para o futebol de alto
rendimento.
1.4. Objetivos
1.4.1. Geral
Analisar os modelos de departamento de captação existentes em dez clubes formadores de
atletas no Brasil, conhecendo seus processos, critérios e atividades. A pesquisa poderá revelar
os impactos administrativos e as estratégias utilizadas neste campo profissional.
1.4.2. Específicos
1.

Justificar a captação de jovens talentos no futebol para suas organizações esportivas;

2.

Conhecer as atividades existentes dos DECAPs;

3. Traçar um perfil para o ingresso de observadores técnicos no departamento de
captação;
4.

Definir os requisitos utilizados pelos observadores técnicos na identificação do talento;

5.

Apontar o posicionamento do DECAP na estrutura da organização esportiva;

6.

Destacar a atual posição do DECAP através de uma ferramenta de diagnóstico;

7. Elaborar uma proposta de planejamento administrativo, contribuindo para a eficácia
na detecção de jovens para o futebol.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1. Metodologia
O trabalho foi composto por três etapas, com as seguintes ações:
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Etapa 1: Elaboração de um questionário (ANEXO A) sobre as principais óticas de gerência
abordadas no Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) que fazem parte da estrutura do
departamento de captação e seus fatores para a identificação do talento.
• Gestão de organização esportiva: questionamento dos aspectos organizacionais, como
organograma e objetivo;
• Gestão estratégica: ferramenta de análise do ambiente (SWOT) como forma de
posicionar os departamentos, objetivos estratégicos, prazos e metas;
• Gestão de recursos humanos: questionamento sobre o perfil do observador para
recrutamento, além de pesquisa sobre pontos de motivação intrínseca e extrínseca
relacionadas ao desempenho do observador técnico;
• Pontos técnicos para detecção de talentos: perguntas sobre as principais características
nas esferas técnica, física, tática e psicológica, cujas informações serão agrupadas de acordo
com as cinco posições que compõem o esquema tático de um jogo de futebol (goleiro,
zagueiro, lateral, meio-campo e atacante). Isso oferecerá subsídios para a construção da
subjetividade e a escolha do observador técnico em prática.
Etapa 2: Definição do critério de escolha dos participantes no estudo. Neste caso, foram
selecionados dez clubes da Série A, do Campeonato Brasileiro, para responder ao questionário.
A opção por essas instituições se deu por: visibilidade, grandeza do clube e investimentos na
detecção de talentos.
Etapa 3: Realizou-se pesquisa de campo, de cunho descritivo e abordagem qualitativa e
quantitativa, com perguntas abertas e fechadas, aos coordenadores ou responsáveis dos
respectivos departamentos de captação. Os dados foram coletados a partir de um questionário,
conforme Etapa 1, e enviados por e-mail. De acordo com Thomas e Nelson (2002), uma
pesquisa descritiva deve se preocupar com o status, incluindo técnicas como surveys, estudos
de caso e a pesquisa desenvolvimental. Utilizou-se o SurveyMonkey (https://pt.surveymonkey.
com) como ferramenta de pesquisa, pois é um site que fornece soluções de questionários web,
otimizando pesquisas e facilitando processos de análise de resultados.
A opção por essa metodologia se deu com o intuito de identificar e analisar as características, os
fatores ou as variáveis que estão diretamente relacionadas ao processo de detecção de talentos.
Como os departamentos ainda não têm um modelo definido, a formulação das perguntas
visou à obtenção de opiniões e alternativas que possam vir a ajustar as características dos
processos utilizados por estas unidades.
2.2. Resultados encontrados
Os métodos utilizados pelos departamentos de detecção de talentos possuem semelhanças,
como justificativas, objetivos e ações. No entanto, certas questões não esclarecidas podem
atrapalhar o funcionamento e os processos do setor.
As divergências resultam dos métodos administrativos adotados na gestão dos clubes, que
possuem políticas completamente descentralizadas. Ou seja, as categorias de formação não
estão ligadas à equipe profissional. Com isso, há dificuldade de controle, pois a concentração
do poder decisório, na alta administração da empresa, é menor sendo mais distribuído por
seus diversos níveis hierárquicos (OLIVEIRA, 2002).
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Como forma de definição do papel desses departamentos para todas as partes interessadas
(stakeholders), o organograma da instituição esportiva deveria ser compreendido por todos,
estabelecendo relações de trabalho com os demais, definindo parâmetros de avaliação de
desempenho e promoções e indicando a direção a ser tomada. Os resultados obtidos indicam
que a hierarquização da organização esportiva não está clara aos participantes, pois os mesmos
desconhecem até sua real função no clube. Segundo Lacombe (2003), a estrutura de uma
organização se torna eficaz a partir do momento em que é elaborado um organograma de sua
estrutura interna. Assim, a facilitação do entendimento e a associação dos processos podem
ser determinantes para os bons resultados.
Em relação às justificativas para a existência do departamento, houve um objetivo comum
entre quase todos os participantes, que afirmaram ser importante para manter a reposição
de novos atletas, em caso de promoção para o elenco profissional ou negociação com
outro clube. De acordo com Damo (1999), os atletas em formação possuem custos para a
instituição formadora, sendo necessária a venda ou a transformação daquele “produto” em
valores monetários para novos investimentos e para a manutenção da excelência na estrutura.
Na descrição dos objetivos, as respostas seguiram a mesma linha de raciocínio, mas nem todos
têm a opção ou o tempo para realizar estágios de avaliação, pois os clubes têm estruturas e
disponibilidades físicas diferentes, o que aumenta o raio de ação nas atividades para detecção
de talentos. Para uma avaliação bem–sucedida, as atividades devem ter, em média, de três
a cinco dias de programação diferentes. Os custos nesse processo envolvem a utilização do
centro de treinamento, a disponibilização de material esportivo e a presença da comissão
técnica (MONTEIRO, 2008). As metas, por sua vez, são estipuladas conforme as necessidades
anuais da instituição.
Na maioria dos clubes, há preferência por profissionais formados em Educação Física, tendo
em vista a facilidade do entendimento e seu capital intelectual, compreensão de governança
e a sinergia com a cientificidade, que alavancam um potencial no observador técnico para a
descoberta de talentos. Os participantes do questionário, por sinal, foram unânimes ao afirmar
que os departamentos voltados ao fomento da ciência possuem ferramentas fundamentais na
identificação do jovem, casos da Fisiologia e da Assistência Social. Para Milkovich (2000),
as instalações físicas, os recursos financeiros e os equipamentos podem não fazer a diferença
se o profissional da área não atuar de forma correta para a organização. Em compensação,
esses profissionais mostraram insatisfação com o salário e o reconhecimento na empresa,
indicando que tais pontos atrapalham o desempenho do observador técnico em sua atividade.
Por não ter um departamento de RH ativo e presente dentro do clube, ferramentas com
potencial de motivação extrínseca e pesquisas de satisfação trabalhista e ouvidoria deixam de
ser atuantes para a análise do desempenho de funcionários (desenho de estratégias internas
para a obtenção de resultados positivos).
Os quesitos técnicos para detecção de possíveis talentos na população são praticamente os
mesmos, pois o padrão de jogo no mundo é bem similar. Apesar de cada “escola” dispor de
um estilo próprio de jogo (TOLEDO, 2000), a técnica relacionada às posições em campo
têm requisitos padronizados.
Por fim, um dos aspectos mais duvidosos em relação aos DECAPs é a falta de conhecimento
das despesas com as atividades exercidas por estes segmentos, pois o plano orçamentário não é
praticado nas organizações esportivas. O desembolso dos recursos financeiros ocorre sem um
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padrão definido. Como a situação financeira atual dos clubes de futebol brasileiros é delicada,
o orçamento acaba restrito ao custeio das atividades, inviabilizando o planejamento das
atividades externas, em que são requeridos custeio de passagens, hospedagem, deslocamento
e refeições para os observadores técnicos.
2.3. Planejamento administrativo para os DECAPs
Bateman e Snell (1998) ponderam que os objetivos estratégicos constituem os alvos principais
ou resultados finais, referindo-se à sobrevivência no longo prazo, ao valor da organização e a
seu crescimento. Os administradores estratégicos estabelecem objetivos que refletem tanto a
eficácia quanto a eficiência. Para a fixação dos objetivos estratégicos, é preciso incluir algumas
medidas, como lucratividade, quantidade e qualidade dos resultados, participação no mercado
e produtividade. A contribuição para a sociedade também é um ponto a ser considerado,
porém o objetivo maior do DECAP é interno da organização esportiva.
O protocolo de planejamento deve ser estruturado da seguinte forma: definição dos objetivos,
dos resultados a serem alcançados e dos meios que possibilitam essa relação, mudança do
cenário atual para o desejado e acionamento de decisões que reduzam as incertezas futuras.
2.3.1. Planejamento operacional
Toda organização pode ser vista como um grande processo principal, feito de uma sequência
ou de um sistema de processos menores interligados. O planejamento operacional define
as atividades e os recursos necessários para a consecução dos planejamentos estratégicos e
administrativos. Pautaremos este plano da seguinte maneira:
• Objetivos específicos: monitoramento de jogadores nos processos internos de avaliação;
monitoramento de jogadores em campeonatos estaduais sub-11, sub-13, sub-15, sub-16,
sub-17 e sub-20; monitoramento em campeonatos interestaduais; atividades necessárias
para a realização desses objetivos; e recursos para a organização de tais atividades.

Objetivos específicos

Metas

Cronograma

Recursos

Identificação das
atividades

Percentual estipulado
para os objetivos

Meses de operação
dessas atividades

Número de
observadores, despesas
financeiras e material
esportivo

2.3.2 Planejamento de contas
O plano de contas é um instrumento importante para o desempenho das atividades e deve
ser preparado com os cuidados que um plano de qualidade requer, evitando alterações por
falta de detalhes nos elementos necessários. De acordo com o MOSO e os conhecimentos
adquiridos no CAGE, o ciclo financeiro possui quatro passos para estruturação financeira,
no qual será destacado o orçamento operacional. Deve-se prezar pela elaboração criteriosa,
apropriada e transparente dentro de um orçamento, evitando alterações em cada exercício
financeiro.
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Finalidade

Tempo de atividade

Previsão de custos

Descrição dos gastos

Quanto tempo essa atividade irá
durar

Valor estimado

2.3.2. Organização
A estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades,
comunicações e decisões do DECAP. Segundo Maximiliano (2000), a organização é o processo
de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. São componentes
da estrutura organizacional:
Autoridade

Delegação da
autoridade no DECAP

Responsabilidade

Local de atuação

Comunicação

Quais obrigações lhe
foram atribuídas

Divisão dos ambientes
de trabalho; escritório,
campo, interno ou
externo

O que comunicar, como
deve ser, quando, de
quem, para quem
e quanto deve ser
comunicado

2.3.3. Estruturação formal
É aquela deliberadamente planejada e formalmente representada, em seus aspectos, através de
um organograma. Ela será a representação gráfica de determinados aspectos dessa estrutura,
definindo os tipos de autoridades como hierárquicas ou funcionais.
2.3.4 Estruturação Informal
Trata-se da rede de relações sociais e pessoais que não está estabelecida ou requerida na estrutura
formal. Os grupos informais existem onde se encontram pessoas, por meio da interação social
dentro e fora da empresa. O principal resultado é conduzir a aproximação da estrutura formal
com a estrutura informal, aproveitando as forças positivas e neutralizando as forças negativas.

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi analisar de forma contínua o uso de certos procedimentos para
a detecção de talentos, destacando a importância dos métodos técnicos ligados ao futebol e os
quesitos mais comuns desta atividade. Diante das mudanças necessárias ao futebol brasileiro, o
modelo de qualquer atividade relacionada à modalidade precisa ser completamente renovado,
sobretudo na identificação de jovens talentos. Tudo isso deve ser feito com muito cuidado
tanto nos processos administrativos quanto no julgamento do garoto que possa vir a ser um
atleta profissional, pois, segundo estimativa do IBGE, em 2014, o Brasil conta com quase 200
milhões de pessoas, sendo 12,5% deste total formado por jovens.
Apesar do modelo brasileiro de jogo e seus processos administrativos estarem atualmente
questionados, a formação de jogadores no alto rendimento segue em alta, tomando como
referência o número de atletas transferidos para o exterior. Logo, o sucesso advém do processo
de entrada desses jovens no futebol. Além disso, o mercado, apesar da crise mundial, continua
movimentando cifras altíssimas, o que favorece os clubes e a própria economia brasileira.
Por fim, é importante ponderar que a confiabilidade e a legitimidade de uma pesquisa
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dependem da capacidade do pesquisador articular a teoria e a literatura com as práticas em
relação ao assunto abordado, de modo que ela tenha valor científico.
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ANEXO A
QUESTIONÁRIO
1. Você conhece o organograma do seu clube e sabe realmente como ele funciona? Há algum
tipo de dúvida? O departamento de captação está em qual posição hierárquica? Cite os
segmentos do organograma acima do seu departamento.
2. Qual é a principal justificativa para a existência de um departamento de captação em sua
organização esportiva?
3. De acordo com a ferramenta de análise do ambiente, cite até quatro pontos para forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças.
4. Descreva e justifique todas as atividades (objetivos) que compõem o seu departamento de
captação para detecção de talentos.
5. De acordo com os objetivos mencionados anteriormente, descreva o prazo e as metas do
departamento para cada um deles.
6. Quais são os pré-requisitos para ingressar como observador no seu departamento de
captação?
( )Graduado em Ed. Física ( ) Ex-jogador de futebol ( ) Curso técnico de futebol ( )
Prático do futebol ( ) Outros: _________________
7. Dentre as opções abaixo, classifique, em ordem crescente, qual é o fator que mais atrapalha
o rendimento do observador técnico na detecção de talentos: ( ) Condições de trabalho ( )
Reconhecimento ( ) Carga horária ( ) Remuneração
8. Cite quais suportes científicos o seu departamento de captação utiliza diretamente para a
detecção de talentos (departamento médico, departamento de fisiologia, assistência social,
departamento dentário, psicologia, musculação, nutrição, pedagogia).
9. Cite as principais características técnicas, táticas, físicas e psicológicas (nas respectivas
posições) para a detecção de um talento.
10. De acordo com o departamento de captação (total ou média):
Quanto tempo é necessário para se afirmar que determinado jovem é um talento? __________
Quantos jogadores são avaliados pelo departamento em uma temporada? __________
Quantos atletas são federados por ano? ____________
Qual é o orçamento anual do departamento? _____________
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RESUMO

O objetivo deste estudo é propor ações estratégicas para a Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), visando aumentar o número de atletas filiados junto à entidade. A partir de
uma pesquisa entre os praticantes da modalidade, identificou-se o perfil socioeconômico, os
hábitos de consumo e os anseios dos atletas. Além disso, a pesquisa buscou entender os motivos que levam o atleta a escolher o triathlon como esporte, assim como a definição do tipo
de prova que competem. Para isso, realizou-se uma revisão de literatura sobre triathlon, planejamento estratégico nas organizações esportivas, marketing e pesquisa de mercado. Como
ferramenta para a coleta de informações, elaborou-se um questionário aos praticantes da
modalidade, tendo sido respondida por 612 atletas filiados e não filiados. Após a análise das
respostas, identificou-se dois pontos importantes que podem ser melhorados pela Organização Esportiva Olímpica (OEO): oferecer vantagens e benefícios aos novos filiados e aumentar
a divulgação do processo de filiação. A conclusão é que a pesquisa de mercado realizada pela
OEO, direcionada ao conhecimento do público consumidor, é fundamental para embasar as
ações estratégicas da entidade.
Palavras-chave: Triathlon, planejamento estratégico, pesquisa, mercado, confederação,
filiação.

ABSTRACT

The objective of this study is suggest possible strategic actions for the Brazilian Triathlon Confederation (CBTri), in order to improve the number of athletes that are registered with the institution. A
research was conducted among the athletes to collect data related to their profile as to the social and
economic aspects, the consumption habits and the desires. Also, the research aimed to understand
what motivates them to practice triathlon as well as the type of competition they prefer. To achieve
such objectives, a review of literature about Triathlon was done, as well as a strategic plan for sports
organizations and market research. The data was collected through a survey which was answered
by 612 registered and non-registered athletes. After analysis of the collected data, it was possible
to identify two issues that can be improved by the OEO so that they can increase the number of
registrations: offer advantages and benefits for the registered athletes and a better communication
of the registration member process. In conclusion, a market research conducted by an OEO is essential for strategic actions in a sports organization.
Keywords: Triathlon, strategic planning, survey, market, confederation, affiliation.
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1 | INTRODUÇÃO
1.1 Delimitação do assunto tratado
A proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016 resulta na valorização de todas as modalidades
olímpicas, incluindo o triathlon, exigindo que as confederações comecem a direcionar sua
gestão para uma estrutura mais profissional, com novas receitas e melhor posicionamento no
mercado.
Em sintonia com o planejamento estratégico do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a
Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) concentrou seus esforços na parte técnica e no
apoio aos atletas para terminar entre os dez melhores classificados nas provas da modalidade
durante os Jogos Rio 2016.
Entretanto, apesar do número de triatletas no Brasil estar em forte expansão - estima-se que
20.000 praticantes treinem e compitam em território nacional - a confederação tem pouco
mais de 3.000 filiados, segundo o site oficial da CBTri. Na maioria dos casos, observa-se o
desinteresse por distâncias e provas oferecidas pela CBTri, como as etapas do Campeonato
Brasileiro, enquanto as distâncias mais longas e competições privadas atraem cada vez mais
participantes.
Nos dias de hoje, o esporte é visto como um produto de mercado, podendo ser administrado
exclusivamente na busca pelo lucro. É o que ocorre na modalidade, na qual a CBTri ganhou
um concorrente nos últimos tempos: o Ironman. Por conta disso, Halfen (2012) reforça que
as organizações esportivas devem se esforçar para realizarem pesquisas e análises do mercado
de seu público-alvo com frequência, visando à elaboração de ações estratégicas de marketing
e, consequentemente, o aumentar do interesse por espectadores, praticantes, patrocinadores,
investidores e mídia. Como poucos estudos foram realizados até hoje, torna-se importante
identificar o perfil de atletas filiados e não filiados.
1.2 Revisão bibliográfica
1.2.1 Triathlon
A modalidade expõe no nome toda sua grandeza, exigindo do atleta a prática de três esportes:
natação, ciclismo e corrida. Em 1978, durante conversa entre amigos esportistas e de espírito
aventureiro, surge o seguinte tema: qual era a prova mais dura para ser realizada na Ilha de
Kona: o Waikiki Roug Water Swim, cuja prova de natação tinha distância de 2,9 milhas
(aproximadamente 3.800m); a Around Oahu Bike Race, na qual os ciclistas deveriam dar uma
volta completa na Ilha de Onolulu (distância: 112 milhas, ou aproximadamente 180km); e a
maratona de Honolulu, com 42.195 metros.
O impasse só foi resolvido após a proposta do marinheiro John Collins, sugerindo que os
competidores disputassem as três provas. O vencedor seria consagrado como o mais resistente
(anos depois, a mídia os denominaria “homens de ferro”).
As inscrições para a prova foram abertas a todos, cuja primeira edição foi realizada em 18 de
fevereiro de 1978, com apenas 15 atletas. Destes, 12 conseguiram completar o percurso. O
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vencedor foi o motorista de táxi Gordon Haller, com o tempo de 11h46min (CARVALHO,
1995, p.10).
1.2.2 Triathlon olímpico
A modalidade foi integrada ao programa olímpico nos Jogos de Sydney, em 2000, e suas
provas foram disputadas nos dois primeiros dias oficiais de competição. Isso fez com que a
prova ganhasse importância, pois ali seriam distribuídas as primeiras medalhas do evento.
Mais de 3,5 bilhões de pessoas assistiram a prova pela televisão, além dos quase 300 mil que
prestigiaram a competição nas ruas de Sydney. O Brasil contou com o número máximo de
representantes: seis, sendo três homens e três mulheres. O melhor resultado foi obtido por
Sandra Soldan, 11ª colocada, marca ainda não superada por nenhum atleta latino-americano
nos Jogos. Desde então, o país enviou atletas a todas as edições.
Apesar de ser praticada em diversas distâncias, a standard foi escolhida pelo Comitê Olímpico
Internacional (COI) nos Jogos Olímpicos de Verão: são 1.500 metros de natação, 40km de
ciclismo e 10km de corrida.
1.2.3 Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri)
A CBTri foi fundada em 14 de junho de 1991, em Brasília, durante um evento que contou
com representantes das seguintes federações estaduais: Distrito Federal, São Paulo, Rio de
Janeiro e Bahia. Seu primeiro presidente foi o baiano João Calazans Filho, que ocupou o
cargo até 1998. Em 1999, quem assumiu foi o capixaba Carlos Fróes. Atualmente, a sede da
entidade está localizada em Vila Velha, no Espírito Santo.
Trata-se de uma entidade de caráter esportivo, sem fins econômicos, com prazo de duração
indeterminado e que deve coordenar e organizar todos os aspectos relativos à modalidade
(prática e gestão) em território nacional, assim como representá-la no exterior.
A CBTri possui 25 federações estaduais filiadas e cerca de 20 mil praticantes. No Brasil, a
instituição é filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB).
1.2.4 Planejamento estratégico
De acordo com Wright (2000, p.24), estratégia “refere-se aos planos da alta administração para
alcançar resultados consistentes com a missão, a visão e os objetivos gerais da organização”.
Já o planejamento estratégico surgiu nos anos 1960, quando as forças que atuam no mercado
se tornam cada vez mais imprevisíveis, forçando as organizações a buscar modelos de gestão
que lhes posicionassem melhor diante de um cenário competitivo. Seu objetivo é dar
direcionamento às organizações, identificando táticas e metas que permitam mensurar seu
desempenho (Meyer e Meyer, 2003).
1.2.5Planejamento estratégico da CBTri
A CBTri tem como missão a busca constante da excelência na inovação e a promoção do
triathlon como exercício físico, saúde e esporte, baseada na ciência acadêmica e no moderno
sistema de gerenciamento esportivo. Sua visão é se tornar um órgão competente a níveis
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administrativos, técnicos, científicos e operacionais, resultando na massificação do esporte e
melhorando o desempenho olímpico brasileiro.
Em sintonia com o planejamento estratégico do COB, a entidade concentrou seus esforços
na profissionalização da parte técnica e passou a destinar mais recursos aos atletas de alto
rendimento, na tentativa de colocar ao menos um atleta entre os dez melhores colocados nos
Jogos Olímpicos Rio 2016. A administração da CBTri prioriza o aspecto técnico-científico,
o que acaba consumindo parte considerável dos recursos financeiros disponíveis. Outro
aspecto importante foi a necessidade de posicionar os atletas brasileiros no ranking mundial,
único caminho para a conquista de vagas olímpicas, exigindo sua capacitação técnica e sua
participação em eventos internacionais e programas de treinamento de alto nível.
No entanto, a CBTri não conseguiu se profissionalizar em outras áreas fundamentais, gerando
descontentamento e insatisfação dos atletas amadores. Com isso, o interesse desses triatletas
por competições organizadas realizadas pela entidade caiu, assim como as receitas oriundas
deste setor.
1.2.6 Pesquisa de Marketing: sua importância para as organizações
As organizações precisam conhecer as necessidades dos clientes para desenvolver sua capacidade
produtiva, ampliando seu mercado e sua lucratividade. Isso ocorre por meio da correta
aplicação dos resultados obtidos pela pesquisa de marketing, que “corresponde à elaboração,
à coleta, à análise e à edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre
uma situação específica de marketing enfrentada pela empresa” (KOTLER, KELLER, 2006).
A pesquisa de marketing faz parte do sistema de informação da instituição. Com as informações
coletadas, é possível ajudar os executivos na solução de problemas. Frequentemente,
profissionais de marketing encomendam pesquisas de mercado, teste de preferência de
produto, satisfação de clientes, previsão de vendas ou para avaliar uma propaganda. Trata-se
da função que conecta o consumidor, o cliente e o público ao profissional mercadológico,
definindo oportunidades e avaliando ações de mercado para monitorar o desempenho
organizacional.
A pesquisa de marketing especifica a informação requerida para abordar tais questões, formula
o método para coletar informações, gerencia e implementa o processo de coleta de dados,
analisa os resultados e suas implicações (KOTLER, KELLER, 2006). As investigações são
fundamentais para as organizações, determinando quais caminhos a empresa deve seguir e
focando seu produto no cliente/mercado. O profissional de marketing avalia suas necessidades
a partir das informações coletadas sobre os clientes, concorrentes e outras forças de mercado.
Segundo Magalhães e Sampaio (2007), todas as atividades descritas abaixo são contempladas
pelo seguinte eixo: conhecer, decidir e agir. Conhecer e decidir significa entender o que as
empresas podem entregar e o que os consumidores querem receber, partindo das perspectivas
de cada um dentro de um contexto econômico e social. Agir, por sua vez, é colocar em prática
tudo que foi entendido e decidido.
Kotler (2006, p.100) indica que o processo de pesquisa de marketing é constituído por seis
etapas, sendo elas:
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1.

Definição do problema;

2.

Desenvolvimento do plano de pesquisa;

3.

Coleta de informações;

4.

Análise das informações;

5.

Apresentação dos resultados;

6.

Tomada de decisão.

Estas etapas são necessárias para determinar as necessidades e os desejos dos mercados-alvo,
satisfazendo de modo mais efetivo e eficiente do que seus concorrentes. No caso específico do
triathlon, o mix marketing segue:
• Produtos: são as provas, os tipos, as características, o que oferecem, como são
esteticamente, entre outros;
• Preço: quanto custa participar (filiação, inscrição, equipamentos, técnicos e viagens);
• Promoção: como são divulgadas, mídia existente;
• Praça: onde as provas acontecem e onde é possível treinar.
No Brasil, as pesquisas e os estudos de mercado por parte de confederações e clubes são
tímidas, assim como a preocupação pela conquista de espaço (preferência do público e
atratividade perante aos patrocinadores). Tal postura se mostra um grave equívoco, visto que
a popularidade de uma modalidade esportiva é uma variável a ser trabalhada. Porém, para que
isso ocorra é imprescindível a obtenção e o monitoramento constante de informações.
1.3 Objetivos
Propor ações estratégicas para atrair novos filiados à entidade.
1.4 Relevância do estudo
Para aumentar o número de atletas de alta performance, é preciso massificar o esporte e ter mais
participantes em competições oficiais. Só assim será possível formar uma equipe com chances
reais de disputar medalhas em provas de nível mundial, como os Jogos Olímpicos. Por isso,
os gestores precisam estar preparados para administrar o esporte, e isso não se restringe ao
desenvolvimento técnico, mas também ao foco no mercado (HALFEN, 2012). No caso dos
triatletas, o mercado ainda é pouco estudado, pois deve-se conhecer o perfil, as atitudes de
consumo e os graus de satisfação e insatisfação com a entidade que os representa.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e métodos
O estudo é descritivo, do tipo survey, que visa determinar informações sobre práticas e opiniões
a respeito de uma população específica e buscar mais informações sobre determinado assunto
investigado (THOMAS; NELSON, 1996 e FREITAS et al.,2000). Foram coletados dados
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de um universo representativo de atletas amadores filiados e não filiados, por meio de um
questionário fechado (Anexo 1), com 30 perguntas divididas em três partes. A primeira delas
pede informações pessoais, ao passo que a segunda busca identificar as características em
relação à modalidade praticada e a terceira o tipo de prova que os atletas competem e o que
os satisfazem em cada prova quanto à organização do evento.
A distribuição e a entrega dos questionários foram feitas pela internet. O link de acesso foi
divulgado nas redes sociais dos principais formadores de opinião do triathlon no Brasil, entre
eles: organizadores de provas (Latin Sports, NA Eventos e CBTri), veículos de comunicação
de maior visibilidade (Revista online MundoTri e Revista Trisport) e nos perfis de atletas
consagrados da modalidade (Juraci Moreira, Igor Amorelli, Pâmella Oliveira, Reinaldo
Colucci e Ariane Monticeli).
Os entrevistados tiveram 15 dias para responder o questionário, e os dados obtidos foram
tabulados no Microsoft Excel, permitindo o cruzamento de algumas respostas.
2.2 Resultados encontrados
Os 612 participantes da pesquisa foram subdivididos em categorias, conforme indica a Tabela
1:
PERFIL SOCIOECONÔMICO
A

42,09%

B1 + B2

50,74%

Masculino

86,6%

Feminino

13,4%

31-35 anos

23,37%

31-35 anos

21,24%

Superior Completo

63,89%

Classe socioeconômica

Gênero

Faixa etária

Escolaridade

Assalariado
Profissão

Empresário
Profissional Liberal

Tabela 1 – Perfil do atleta

Sobre a classe socioeconômica, utilizou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil,
ou apenas Critério Brasil. Por conta dos custos dos equipamentos e por se tratar de uma
modalidade em que prevalece o “esporte de participação”, a maioria dos triatletas integra a
classe A, e somente 7,18% estão nas classes C e D.
A amostra foi composta por 86,6% atletas do sexo masculino e 13,4% do sexo feminino,
mostrando que há espaço para a entrada de mais mulheres no esporte (modalidades como
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maratona, por exemplo, já registram crescimento significativo).
Além disso, 81,21% da amostra têm, no mínimo, nível de escolaridade superior completo.
A pesquisa aponta também que a maioria é empresário ou profissional liberal. Isso ocorre
porque o triathlon requer um treinamento intensivo, exigindo horários flexíveis.

RELAÇÃO COM O ESPORTE

Experiência no triathlon

Mais de 1 ano e menos de 3 anos

31,86%

Pratica outra modalidade?

Não praticam outro esporte

65,5%

Praticavam uma das modalidades do triathlon

44,12%

Desafio

25,33%

Completar as provas

35,95%

Pegar pódio na categoria da faixa etária

26,47%

70.3 (1.900m natação/ 90km ciclismo e 21km
corrida)

Primeira opção

Sprint (750m natação/20km ciclismo e 05km
corrida)

Segunda opção

Standard (1.500m natação/ 40km ciclismo e
10km corrida)

Terceira opção

Sprint (750m natação/ 20km ciclismo e 05km
corrida)

Primeira opção

Standard (1.500m natação/ 40km ciclismo e
10km corrida)

Segunda opção

70.3 (1.900m natação/ 90km ciclismo e 21km
corrida)

Terceira opção

O que levou a praticar o
triathlon?

Quais seus objetivos com o
triathlon?

Provas que preferem fazer

Provas que costuma fazer
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Disputou provas fora do país?

Em qual modalidade costuma
ter melhor desempenho?

Qual é a modalidade que você
prefere praticar?

Nunca fizeram prova fora do país

65,09%

Natação

22,56%

Ciclismo

32,86%

Corrida

44,58%

Natação

15,20%

Ciclismo

41,67%

Corrida

34,97%

Tabela 2 - Relação com o Esporte

A Tabela 2 procura analisar a fidelidade dos atletas ao triathlon e suas pretensões na
modalidade. Os números, em relação ao tempo de experiência, parecem indicar que o esporte
não consegue reter seus praticantes, tendo em vista o baixo percentual de atletas com mais
de cinco anos. Para confirmar essa tese, seria preciso criar um parêmetro com os números de
modalidades similares ou com outros países.
Paralelamente, se por um lado a modalidade parece não ter forte apelo para reter o atleta,
por outro ela mostra que 65,55% só praticam triathlon. Vale ressaltar que este fator pode ser
amenizado, já que o esporte é composto por três modalidades.
A principal razão que leva o atleta a escolher o triathlon é a migração de uma das modalidades
que integram o esporte. A seguir, há o desafio, pois o triatleta é visto como um “superhomem”. Logo, pessoas comuns podem se sentir capazes de melhorar suas próprias marcas e
se contagiar por resultados de profissionais.
Completar ou conseguir destaque, na faixa em que competem, são os objetivos mais relevantes
dos entrevistados, reforçando o viés de “esporte de participação”. Valorizar os participantes e
as categorias com maior e melhor premiação, além da qualidade de organização dos eventos,
parecem ser os pontos fundamentais para os atletas amadores, podendo, a médio e longo
prazo, influenciar na retenção dos filiados.
A preferência pelo 70.3 (prova de longa distância) chama a atenção por se tratar de uma prova
relativamente nova e por exigir um esforço elevado. Entretanto, ao aprofundar a análise,
compreende-se que o 70.3 tem a questão do desafio (equivale a metade do Ironman) e a carga
de treinamento não tão pesada. Em seguida, aparecem Sprint e Standard, cujas distâncias são
relativamente factíveis, enquanto o Ironman aparece como quarto mais citado. Já em relação
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à prova que costuma fazer, a ordem de classificação traz Sprint, Standard e 70.3, dado o
número de competições ofertadas.
Pode não parecer, mas o percentual de quase 35% que viajam para disputar competições é
bastante expressivo, ainda mais com a oferta brasileira de provas em todas as distâncias. Ou
seja, não há mais motivação em buscar provas que não são realizadas no Brasil.
Por fim, a Tabela 2 mostra que a natação é o grande problema do triatleta, enquanto a maioria
dos atletas elege a corrida como sua modalidade de melhor desempenho. O ciclismo, por sua
vez, é o preferido dos esportistas.
RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS QUE REGEM O ESPORTE
Sim

45,10%

Não

54,90%

Sim

55,23%

Não

44,77%

Fraco

27,78%

Razoável

16,34%

Suficiente

9,31%

Já foi filiado à confederação?

Já foi filiado à Federação Estadual?

Avaliação da Federação Estadual

Tabela 3 – Relação com os órgãos que regem o esporte

Na Tabela 3, é feita uma avaliação dos entrevistados com as entidades que comandam a
modalidade no país. Dentre os 45,10% que já foram filiados, 80,4% permanecem vinculados
às federações. Já os que responderam não alegam que há falta de percepção de vantagens e de
informação sobre como se filiar.
Apesar de haver mais filiados nas federações estaduais do que na CBTri, o número não chega
a ser significativo. A explicação pode estar no fato de que a filiação à federação estadual já é o
suficiente para a inscrição em uma prova.
Ademais, os entrevistados apontaram mais insatisfação do que satisfação quanto ao trabalho
realizado pelas entidades estaduais.
SERVIÇOS

Leva acompanhante nas
competições?

215

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Sim

89,87%

Quais profissionais você contrata
para apoiar sua atividade?

Técnico das três modalidades

71,24%

Nutricionista

52,78%

Fisioterapeuta

55,23%

Técnico de natação

44,77%

Tabela 04 – Serviços

Há um grande potencial para a prestação de serviços diretos e indiretos na modalidade. Como
89,87% disseram que o atleta leva acompanhante nas competições, evidencia-se a necessidade
dos seguintes serviços: rede hoteleira, companhia aérea, restaurantes e transporte local.
Quanto aos serviços diretos contratados pelos atletas, o técnico de triathlon para as três
modalidades é o profissional mais demandado, seguido por fisioterapeuta e nutricionista. O
quarto profissional da lista é o técnico de natação, considerada a modalidade mais difícil para
os entrevistados.

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificou-se dois pontos que podem resultar em melhorias imediatas para a OEO atrair
mais filiados: oferecer vantagens e benefícios e aumentar a divulgação do processo de filiação.
Foram justamente esses os problemas apontados pelos entrevistados em relação às entidades
que regem a modalidade no Brasil.
O produto precisa ter atrativos para o atleta, com vantagens reais. Atualmente, o atleta pode
estar filiado às federações estaduais sem que esteja vinculado à CBTri. Portanto, sugere-se a
unificação do sistema. Quando o atleta entrar em contato com a CBTri, ele automaticamente
indicará seu estado de origem. Para que tal modelo seja acessível e de fácil resolução, o site da
confederação nacional deve oferecer um acesso rápido e eficiente.
As tais vantagens e benefícios devem contemplar os seguintes pontos: serviços de plano de
saúde, nutricionista e fisioterapeuta; transporte e hospedagem para o atleta e acompanhante;
equipamentos de consumo (alimentos, tênis e roupas); equipamentos permanentes (bicicleta).
Verificou-se também que o triathlon atrai pessoas de todas as idades, pois o atleta amador
já se sente orgulhoso e recompensado com o simples fato de concluir uma prova. Em
compensação, os custos elevados para a prática do esporte fazem com que a classe A registre
uma concentração no número de praticantes.
Outra novidade é que, apesar de serem minoria, as mulheres estão cada vez mais presentes na
modalidade. Por isso, nota-se uma grande oportunidade para aumentar o número de filiadas
e participantes nas provas.
Os atletas dizem preferir provas mais longas, apesar de existirem menos eventos nesse formato
ao longo do ano em relação ao sprint e ao standard. Portanto, deve-se atentar para este fato
e tentar aumentar o número de competições de distâncias longas por temporada. Para a

216

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

CBTri, o apoio a essas provas pode estimular a participação de mais atletas, atrair novos
patrocinadores e, por consequência, melhorar a premiação.
Por fim, é preciso ficar atento ao fato de existirem poucos praticantes entre os mais jovens.
A CBTri deve criar mecanismos para estimular esse público, realizando trabalhos junto aos
clubes e às escolas, eventualmente com a participação de atletas e ex-atletas olímpicos, o que
os incentivaria ainda mais a ingressar no triathlon.
Conclusão
A pesquisa apresenta várias possibilidades de melhorias na relação entre as OEO e os atletas.
Neste trabalho, especificamente, o objetivo foi entender quais razões influenciam no número
de filiados da CBTri. Porém, a pesquisa trouxe ainda mais informações, auxiliando na busca
por patrocínios e na elaboração de um material de venda mais detalhado, além de facilitar a
identificação do “patrocinador-alvo”.
Portanto, conclui-se que a pesquisa de mercado é fundamental para a OEO conhecer seu
público consumidor e suprir os anseios dos atletas, absorvendo oportunidades que não
costumam ser percebidas sem ela. Ao adotar tal prática, será possível embasar as ações
estratégicas da organização esportiva.

4 | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARVALHO, E. B. Triathlon Olímpico. 1. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
DOMINGUES, L. A. F. Triathlon. Rio de Janeiro: Sprint,1995.
FREITAS,H.;OLIVEIRA,M.;SACCOL,A.;MASCAROLA, J. Revista de Administração: O método de pesquisa
survey. São Paulo: Forense, v. 35, n. 3, p. 105-112. 2000.
HALFEN, I. O Marketing Esportivo no Brasil. Florianópolis: IBME, 2012.
KOTLER, P; KELLER, K. L. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2006.
MAGALHÃES, M.F.; SAMPAIO, R. Planejamento de Marketing: conhecer, decidir e agir. São Paulo: Pearson
Prentice-Hall, 2007.
MEYER, Bernardo; MEYER JUNIOR, Vitor. Planejamento estratégico nas instituições de ensino superior: técnica
ou arte In: Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária da 14 América do Sul, 2004, Florianópolis. Anais...
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.
MEYER Jr., V. Considerações sobre o Planejamento Estratégico na Universidade. In: Finger, Almeri P. Universidade:
Organização, Planejamento e Gestão. Florianópolis: UFSC/CPGA/NUPEAU, 1988.
MULLIN, B.J.;HARDY,S.;STTON, W. A. Marketing Esportivo. 2. ed. Porto Alegre: Artmed/Bookman, 2004.
THOMAS, JERRY, R e NELSON,K. Research methods in physical activity. 3. ed. Champaign: Human Kinectics,
1996.
WRIGHT, Peter; KROLL, Mark J. Administração Estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2000.

217

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

ANEXO 1
Questionário proposto na pesquisa:
1 - Quais e quantos desses itens você tem em casa?
Quantidade
0

1

2

3

Banheiros
Empregados domésticos
Automóveis
Microcomputador
Lava louça
Geladeira
Freezer
Lava roupa
DVD
Micro-ondas
Motocicleta
Secadora de roupa

2 - Em sua residência:
Não
Possui água encanada
Mora em rua pavimentada

3 - Gênero:
Masculino
Feminino

4 - Faixa etária:
Menos de 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
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Sim

4 ou +

31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66 a 70
71 a 75
76 a 80
Mais de 80

5 – Qual é o nível de instrução do responsável pela residência?
Analfabeto / Fundamental I incompleto
Fundamental I completo / Fundamental II incompleto
Fundamental II completo / Médio incompleto
Médio completo / Superior incompleto
Superior completo

6 - Qual é a cidade, o estado e o país em que você reside?
7 - Qual é o seu nível de escolaridade?
Fudamental incompleto
Fundamental completo / Médio incompleto
Médio completo / Superior incompleto
Superior completo
Mestrado e/ou doutorado

8 - Profissão:
Estudante
Profissional liberal
Empresário
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Assalariado
Executivo de média gerência
Diretor ou presidente de empresa
Outros (especificar)

9 - Você pratica triathlon há quanto tempo?
Menos de 1 ano
Mais de 1 ano e menos de 3 anos
Mais de 3 anos e menos de 5 anos
Mais de 5 anos e menos de 10 anos
Mais de 10 anos e menos de 15 anos
Mais de 15 anos e menos de 20 anos
Mais de 20 anos

10 - O que o levou a praticar o esporte?
Influência de amigos
Influência de algum membro da família
Desafio
Praticava alguma das modalidades
Socializar
Outros (especificar)

11 - Qual é o tipo de prova que você prefere competir?
Sprint
Standard
70.3
Ironman
Aquathlon
Duathlon terrestre
Travessia de natação
Provas de ciclismo
Corridas até 10 km
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Meia-maratona
Maratona
Ultramaratona
Outras (especificar)

12 - Qual é o tipo de prova que você costuma disputar?
Sprint
Standard
70.3
Ironman
Aquathlon
Duathlon terrestre
Travessia de natação
Provas de ciclismo
Corridas até 10 km
Meia-maratona
Maratona
Ultramaratona

13 – Você leva acompanhantes em suas competições?
Sim
Não

14- Se sim, quem? E quantas pessoas?
Cônjuge
Namorada
Namorado
Filhos
Amigos
Treinador
Pais

15 - Você pratica outra modalidade esportiva? Qual?
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16 - Quais são seus objetivos no triathlon?
Completar as provas
Melhorar meus tempos
Pegar pódio na minha faixa etária
Pegar pódio no geral
Classificar para o Ironman do Havaí
Classificar para os mundiais
Outros (especificar)

17 - Você já foi filiado à Confederação Brasileira de Triathlon?
Sim
Não

18 – Se sim, ainda é? Se não, por qual motivo?
Sim
Não

Justificativa:
19 – Você já foi filiado a sua federação estadual de triathlon?
Sim
Não

20 - Se sim, ainda é? Se não, por qual motivo?
Sim
Não

Justificativa:
21- Como você analisa a atuação de sua federação estadual de triathlon?
Não participa e não conhece
Fraco
Razoável
Suficiente
Bom
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Excelente

22 - Qual é a sua marca de bicicleta?
Specialized
BH
Giant
Cérvelo
Scott
Cinelli
Trek
Airstreem
BMC
Argon
Beacon
Boardman
Cannondale
Canyon
De Rosa
Dedacciai
Kuota
Willier

23 - Qual é o motivo dessa escolha?
Influência dos amigos
Recomendação do técnico
Atendimento da loja
Proximidade da loja
Relação custo benefício
Estética
Qualidade / Performance
Outros (especificar)

223

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

24 – Definir grau de satisfação, recomendação e fidelidade.
Não
Recomendaria essa marca
Está satisfeito
Pretende continuar comprando essa marca

25 - Qual é a sua marca de tênis nos treinos?
Treino
Adidas
Asics
Brooks
Inov
K-Swiss
Mizuno
New Balance
Nike
On
Puma
Saucony
Zoot

26– Qual é sua marca de tênis nas competições?
Competição
Adidas
Asics
Brooks
Inov
K-Swiss
Mizuno
New Balance
Nike
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Sim

On
Puma
Saucony
Zoot

27 - Qual é a razão dessa escolha?
Influência dos amigos
Recomendação do técnico
Adequado a minha forma de correr
Costume
Relação custo benefício
Estética
Qualidade / Performance
Outros (especificar)

28 - Quais profissionais fazem parte de sua preparação e treinamento no triathlon?
Técnico das três modalidades
Técnico de natação
Técnico de ciclismo
Técnico de corrida
Nutricionista
Fisioterapeuta
Médico ortomolecular
Clínico geral
Massagista
Fisiologista
Ortopedista
Outro (especificar)

29 - Dentre as três modalidades do triathlon, qual é a que você apresenta o melhor desempenho?
Natação
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Ciclismo
Corrida

30 - Qual é sua modalidade preferida?
Natação
Ciclismo
Corrida

31- Qual é sua avaliação em relação às provas abaixo?
Excelente
Ironman Floripa
Ironman Fortaleza
70.3
Campeonato Brasileiro de
Triathlon
Triathlon Internacional de Santos
Sesc Caiobá
Challenge Florianópolis
Troféu Brasil (Santos)

32 - Você já participou de provas no exterior?
Não
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Boa

Regular

Ruim

Não tenho
como avaliar
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SUCCESS TEMPLATE
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Cargo Gestor de Desenvolvimento de Projetos Esportivos
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Formação Mestrado: Educação Física
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RESUMO

Criada em 2010, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) tem o objetivo de transformar
o Brasil em uma potência da modalidade até 2030. Para isso, a entidade desenvolveu um
planejamento audacioso, que exige o cumprimento de metas de planejamento, como a ampliação das receitas financeiras. Em quatro anos, a verba da entidade saltou de R$ 933.323,43
para R$ 14.678.000,00. As pesquisas sobre os modelos de sucesso esportivo atuais, como o
modelo SPLISS, citam nove pilares que devem ser atendidos para a obtenção do êxito. A
análise das destinações das receitas da CBRu frente aos pilares do modelo SPLISS demonstrou que 59,38% dos recursos foram destinados às competições internacionais e nacionais e
23,66% utilizados na governança e na organização da modalidade. Diversas parcerias foram
estabelecidas para o atendimento dos pilares 3, 6 e 9. Outros dois pilares ainda precisam de
ajustes, como o 4 (sistema de detecção de talentos esportivos da modalidade) e o 5 (suporte
para a aposentadoria dos atletas). O modelo de gestão estabelecido pela confederação atende
os pilares baseados nos modelos de sucesso previstos na literatura internacional, necessitando de pequenos ajustes para o pleno atendimento das metas estabelecidas no planejamento
estratégico.
Palavras-chave: Rugby, recursos financeiros, SPLISS.

ABSTRACT

Created in 2010, the Brazilian Confederation of Rugby (CBRu) having one main objective of
leading Brazilian team until it becomes a potential team by 2030. Therewith, they developed a
bold and ambitious plan, that requires to accomplish all the targets set in the planning the increase
of the financial resources. In a four year period, the confederation revenue skipped from (BRL)
933,323.43 to (BRL) 14,678,000.00. All current researches of sportive success template, such as
the SPLISS model, describes about nine pillars that must be performed to obtain a positive result.
The CBRu’s revenue allocations analysis in front of the pillars of SPLISS template showed that
59.38% of the organizations resources were allocated to international and national competitions
and 23.66% were used in the governance and sport management. Several partnerships have been
established by the organization to take care and served the Pillars 3, 6 and 9. Two of the pillars
demonstrated adjustment needs, such as Pillar 4 (system for detecting sports talents) and Pillar 5
(support for the retirement of the athletes). The management template settled by CBRu attend and
follow all the pillars based on successful models previously forecasted from international literature,
requiring minor adjustments for a full compliance of the targets set in strategic planning.
Keywords: Rugby, financial resources, SPLISS.
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1 | INTRODUÇÃO
Existem várias versões para a origem do rugby no mundo, mas a história mais conhecida é a de
Willian Webb Ellis, que durante um jogo parecido com o futebol, realizado na Rugby School,
na Inglaterra, desrespeitou a regra ao pegar a bola com as mãos e correr com ela em direção
à meta adversária. Após essa ação deliberada, surgiu o que hoje é conhecido como rugby. A
versão de Webb Ellis é plausível do ponto de vista sociológico, pois naquele período os alunos
das escolas públicas britânicas eram estimulados a criar as regras dos jogos. Outra justificativa
era a de que o diretor da escola, o professor Thomaz Arnold, um grande entusiasta da prática
esportiva com propósitos educativos, estimulava as atividades esportivas.
O rugby foi uma das primeiras práticas culturais a ter virado esporte, pregando os seguintes
valores: honra, cooperação, solidariedade e trabalho em equipe. Assim como outras
modalidades, a administração do rugby é fortemente baseada no espírito do voluntariado
(CHAPPELET; KÜBLER-MABBOTT, 2008).
Durante a Revolução Industrial, a Inglaterra disseminou a prática de diversos esportes ingleses
para suas colônias, casos do críquete, do rugby e do futebol. Não por acaso, as nações que
ocupavam o Top 5 do ranking do International Rugby Board (IRB) eram colônias inglesas.
Atualmente, a modalidade é praticada em 118 países, sendo que as confederações filiadas
ao IRB reúnem cerca de 5,2 milhões de jogadores registrados e aproximadamente 16 mil
equipes.
O rugby chegou ao Brasil em 1894, com o inglês Charles Miller, também responsável
pela chegada do futebol a São Paulo e, consequentemente, ao país (MAZZONI, 1950;
BRENTANO, 2002)
Atualmente, o Brasil ocupa a 36ª posição do ranking mundial e possui 115 clubes registrados
na CBRu. Entretanto, outras tantas equipes não são registradas, compondo um universo de
16.128 atletas (CBRu, 2014).
Em 2009, o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu reintegrar a modalidade esportiva
ao programa olímpico, com a medida passando a vigorar a partir dos Jogos Rio 2016. O
esporte já fez parte do evento em quatro edições: Paris 1900, Londres 1908, Antuérpia 1920
e Paris 1924. Em todas elas as disputas ocorreram na versão de quinze jogadores, também
conhecida como Rugby Union. Para o Rio 2016, os torneios masculino e feminino serão no
formato Sevens, com sete jogadores em cada equipe e duração de 14 minutos, dividida em
dois tempos de sete (RIO 2016, 2015).
O retorno do esporte aos Jogos Olímpicos fez com que a entidade que geria o esporte no Brasil
iniciasse um processo de profissionalização. Até 2009 a entidade responsável pela modalidade
no país era a Associação Brasileira de Rugby (ABR). Porém, após o anúncio oficial da volta
do rugby ao programa olímpico, a ABR e os demais envolvidos com a modalidade no país
vislumbraram a oportunidade de organizá-lo de forma profissional.
Para que isso ocorresse, diversas ações foram tomadas. Em um primeiro momento, elas
envolveram uma reestruturação estatutária, passando pela renomeação da entidade: de
Associação Brasileira de Rugby (ABR) para Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).
Depois, houve a adequação do estatuto social às necessidades legais, possibilitando, desta
forma, o acesso aos recursos públicos e privados disponíveis.
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Os recursos financeiros são parte importante para todos os tipos de organizações e,
principalmente, para o sucesso esportivo internacional (DE BOSSCHER et al., 2006;
GREEN; OAKLEY, 2001). Sobre esse assunto, os números da CBRu aumentam a cada ano,
tanto de verbas públicas como de patrocínios privados.
O objetivo deste trabalho é analisar as destinações de recursos financeiros recebidos pela CBRu
em ações e projetos, de acordo com os nove pilares referenciados na literatura internacional,
podendo indicar se as ações da confederação estão no caminho de atingir as metas propostas
à luz dos modelos internacionais de referência sobre o sucesso esportivo.
O modelo SPLISS é reconhecido e utilizado como base teórica para outras pesquisas de
identificação de fatores críticos de sucesso, como as citadas nos estudos de Rouwers; Sotiriadou;
De Bosscher, 2014; Sotiriadou; Gowthorp; De Bosscher, 2013 e Truyens et Al., 2014.
Ele também foi utilizado como ferramenta de diagnóstico para os planos de desempenho
esportivo do Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 (UK SPORTS, 2007) e
para o diagnóstico de políticas esportivas na Irlanda do Norte e na Suíça (KEMPF et al.,
2014; SPORT NORTHERN IRELAND, 2012)
Os desafios de se organizar e massificar uma modalidade esportiva pouco conhecida da
população são gigantescos, mas promissores. Diante disso, analisar a destinação de recursos
da CBRu se faz necessário e, por fim, este trabalho contribuirá não apenas para o diagnóstico
das ações da entidade, como poderá servir de norteador para trabalhos e planejamentos de
outras confederações e organizações esportivas brasileiras.
1.1 DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO TRATADO
A pesquisa será delimitada no âmbito da CBRu, com os dados financeiros coletados entre os
anos de 2010 e 2014.
1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O desempenho de qualquer sistema organizacional depende do acesso aos recursos específicos
de sua finalidade, bem como aos financeiros. Essa abordagem, denominada “dependência
de recursos”, afirma que as organizações serão mais competitivas quanto mais forem seus
recursos e suas habilidades de manipularem em seu favor os recursos disponíveis.
O desenvolvimento do esporte depende do seu nível de financiamento, uma vez que este
possibilita graus de realização diferenciadores do seu desempenho. Já os resultados de
desempenho do sistema esportivo, com determinado nível de financiamento, serão melhores
quanto mais perfeita for a sua capacidade de organização, governança e liderança, e mais
eficiente for o uso dos respectivos recursos financeiros, humanos e materiais (PINTO
CORREIA, 2013).
Segundo Modigliani e Miller (1958), qualquer que seja a natureza de sua atividade operacional,
uma empresa é avaliada como tomadora de grandes decisões, como:
• Decisão de investimento;
• Aplicação de recursos;
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• Decisão de financiamento;
• Captação de recursos.
Essas decisões devem ser tomadas baseadas no planejamento estratégico e nas ações
operacionais, até a captação dos recursos para a viabilização dos objetivos traçados e as metas
alcançadas. Dessa forma, a importância na elaboração do planejamento estratégico se torna
imperiosa para qualquer instituição.
“O planejamento estratégico é a gestão por planos, enquanto a administração se refere à escolha de coisas
para fazer, a administração estratégica diz respeito à escolha das atividades e das pessoas que as farão,
formulando e implantando estratégias e suas potencialidades”. (DRUCKER, 1998)

Reforçando a citação de Drucker, Chiavenato (1999), descreve que:
“O planejamento inicia o processo administrativo. Inclui a definição dos objetivos organizacionais e a
seleção das políticas, procedimentos e métodos desenhados para o alcance desses objetivos. Seu sucesso
requer o reconhecimento do ambiente da organização, a estimulação da criatividade e o encorajamento
de novas ideias e abordagens inovadoras aos desafios da administração. Diz, ainda, que “o planejamento
consiste na tomada antecipada de decisões”.

Desde o anúncio do retorno do rugby ao programa olímpico, a CBRu não mediu esforços para
ter o melhor modelo de governança esportiva do país e, em parceria com a empresa Deloitte
Touche Tohmatsu, uma de suas patrocinadoras, elaborou um planejamento estratégico
completo e ambicioso, que baseado na missão, visão e priorização de esforços, elenca alguns
itens a serem atingidos:
• Classificar para a Copa do Mundo de 2019, formato XV feminino e masculino;
• Ser medalhista em Sevens feminino e masculino em 2016;
• Ter 500 mil praticantes no Brasil em 2030;
• Estar, em 2030, no Tier 1, em rugby XV no feminino e no masculino;
• Ganhar o World Sevens Series até 2030 no feminino e no masculino;
• Ser medalhista de ouro olímpico em Sevens feminino e masculino em 2028.
Para o alcance dos objetivos propostos no planejamento estratégico, o suporte financeiro é
essencial. De Bosscher et al. (2008) relatam que as nações com mais investimentos no esporte
foram as que apresentaram melhores resultados na pesquisa realizada. O departamento
financeiro da CBRu, a partir das metas estipuladas no planejamento estratégico, traçou as
metas para seu setor no período entre 2010 e 2019:
1.

Aumentar a captação de patrocínios e receitas incentivadas;

2.

Reduzir a dependência do Ministério do Esporte;

3. Incrementar as receitas com a criação de novos produtos que permitam mais
independência dos resultados do alto rendimento;
4.

Maximizar a utilização dos recursos captados.

1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA
Analisar as destinações de recursos financeiros recebidos pela CBRu e comparar com o modelo
SPLISS para obtenção de sucesso.
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1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
A gestão de entidades de administração esportiva, no Brasil, ainda é realizada de forma
amadora e empírica. Logo, a oportunidade de elaborar um planejamento estratégico para
qualquer federação ou confederação deve ser pautada em bases ou pilares comuns de sucesso
da modalidade.
A CBRu possui um planejamento estratégico muito bem elaborado e ações pautadas para
o atendimento de metas específicas. A verificação das destinações de recursos financeiros
baseadas nos pilares de sucesso esportivo auxiliam na melhor distribuição dos recursos que
a modalidade possui, para uma otimização dos projetos existentes e de futuras reavaliações.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1. METODOLOGIA
Este trabalho é do tipo descritivo, com o uso da técnica de estudo de caso avaliativo, e permite
a descrição e a interpretação. No entanto, o propósito principal é a utilização dos dados para
a avaliação de mérito de práticas, programas ou assemelhados. A abordagem do estudo dessa
natureza permite uma análise mais profunda e holística do problema, segundo Thomas e
Nelson (2002).
A coleta de dados foi realizada mediante análise dos balancetes publicados pela CBRu e por
meio de entrevista com a gerência financeira da confederação. As informações coletadas a
respeito da destinação dos recursos serão confrontadas com os pilares do modelo SPLISS,
assim como as análises feitas a partir desta comparação.
2.2 RESULTADOS
As receitas financeiras da CBRu entre 2010 e 2014 foram reunidas na Tabela 1, de acordo
com os balancetes auditados publicados pela entidade.
O departamento financeiro, quando da elaboração do planejamento estratégico do setor,
estipulou a ampliação das receitas, através de patrocínios privados, projetos incentivados e
convênios diretos com a administração pública, a fim de atingir os objetivos traçados neste
plano.
Nessa tabela, é possível verificar o atendimento da meta estipulada, pois a evolução das receitas
foi aproximadamente catorze vezes maior que a estabelecida em 2010.
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

Receitas (T)

R$ 933.323,43

R$ 3.099.680,59

R$ 5.221.724,13

R$ 9.233.000,00

R$ 14.678.000,00

Tabela 1 – Receitas recebidas entre os anos de 2010 e 2014

A Figura 01 reflete claramente a vertiginosa evolução das receitas da CBRu.
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Figura 01 – Evolução das receitas entre os anos de 2010 e 2014.

Outro aspecto importante para o setor financeiro foi a diversificação das fontes de receitas,
que foram ampliadas e mostraram evolução constante, diminuindo a dependência de uma
única fonte. Na Tabela 2, é possível verificar essa diversificação, bem como sua evolução entre
2010 e 2014.
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

Anuidades/
doações-clubes
e federações

R$ 127.105,28

R$ 102.192,51

R$ 87.801,00

R$ 57.000,00

R$ 109.000,00

Contribuições
(IRB)

R$ 203.983,98

R$ 552.247,76

R$ 177.901,50

R$ 621.000,00

R$ 1.490.000,00

CONSUR

R$

R$

R$ 166.000,00

R$ 312.000,00

R$ 114.000,00

Patrocinadores

R$ 331.000,00

R$ 937.428,77

R$ 2.378.348,65

R$ 2.939.000,00

R$ 4.566.000,00

COB - LP

R$ 271.234,17

R$ 833.126,53

R$ 804.223,23

R$ 1.426.000,00

R$ 1.927.000,00

LIE - Federal

R$

-

R$ 674.685,02

R$ 1.073.258,80

R$ 1.862.000,00

R$ 2.903.000,00

SICONV

R$

-

R$

-

R$ 479.776,95

R$ 2.016.000,00

R$ 3.569.000,00

Outras Receitas R$

-

R$

-

R$ 54.414,00

R$

R$

R$ 5.221.724,13

R$ 9.233.000,00

Receitas (T)

-

R$ 933.323,43

-

R$ 3.099.680,59

-

-

R$ 14.678.000,00

Tabela 2 – Distribuição das receitas entre os anos de 2010 e 2014, identificados por origem

Desde sua fundação, a CBRu obteve receitas de R$ 33.165.728,15 (ver distribuição na Tabela
3).
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Origem das Receitas

Valor

Anuidades/doações-clubes e federações

R$

483.098,79

Contribuições (IRB)

R$

3.045.133,24

CONSUR

R$

592.000,00

Patrocinadores

R$ 11.151.777,42

COB - LP

R$

5.261.583,93

LIE - Federal

R$

6.512.943,82

SICONV

R$

6.064.776,95

Outras Receitas

R$

Receitas (T)

R$ 33.165.728,15

54.414,00

Tabela 3 – Distribuição das receitas totais por origem

A categorização dos dados financeiros da confederação foi baseada no modelo SPLISS
(Sport Policy factors Leading to International Sporting Sucess). A coleta foi realizada através dos
balanços financeiros auditados, sendo categorizados em conjunto com a gerência financeira
da CBRu, por meio dos fatores responsáveis pelo sucesso esportivo.
Pilar

Descrição

2010

2011

2012

Pilar 1

Entradas financeiras

R$ 933.323,43

R$ 3.099.680,59

R$ 5.221.724,13 R$ 9.233.000,00

Pilar 2

Organização da
R$ 198.866,23
modalidade/governança

R$

439.382,02 R$ 1.471.483,00 R$ 2.089.000,00 R$ 3.645.540,00

Pilar 3

Cultura esportiva, ações
de massificação

R$ 67.872,86

R$

222.355,99 R$ 64.700,00

R$

85.000,00 R$

633.100,00

Pilar 4

Detecção de talentos

R$

-

R$

197.878,01 R$ 465.813,99

R$

326.000,00 R$

429.000,00

Pilar 5

Suporte a carreira e
aposentadoria atleta

R$

-

R$

R$ 69.500,00

R$

690.500,00 R$ 1.278.750,00

Pilar 6

Centros de treinamento
e instalações esportivas

R$

-

R$

29.768,02 R$ 48.597,38

R$

49.000,00 R$

74.000,00

R$ 14.000,00

R$

15.000,00 R$ 150.000,00

R$

271.000,00 R$

445.360,00

R$ 652.584,34

R$ 2.195.296,55 R$ 2.951.629,76 R$ 5.722.500,00 R$ 8.172.250,00

R$

R$

Pilar 7
Pilar 8

Pilar 9

Desenvolvimento e
suporte para técnicos
Competições
internacionais e
nacionais
Pesquisa e suporte
cientifico aplicado ao
esporte

-

-

-

R$

2013

-

R$

2014

-

R$ 14.678.000,00

R$

Tabela 4 - Receitas financeiras entre 2010 e 2014, categorizados nos nove pilares propostos pelo modelo SPLISS

2.3 DISCUSSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados foi realizada a partir do modelo SPLISS, baseado em nove pilares para
o desenvolvimento do sucesso esportivo. O Pilar 1, de suporte financeiro, é a entrada no
sistema esportivo desse modelo, sendo determinante para o desenvolvimento da modalidade.
Entre 2010 e 2014, a CBRu obteve recursos na ordem de R$ 33.165.728,15.
O alto volume de recursos captados pode ser explicado pelo formato de governança adotado
pela confederação, sendo um modelo único entre as instituições de administração do esporte
no país. Isso trouxe credibilidade ao rugby e atraiu patrocinadores e projetos.
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-

O Pilar 2 refere-se à governança, à organização e às estruturas das políticas esportivas, ou seja,
à forma de gestão e aplicação dos investimentos para o desenvolvimento da modalidade.
Com a implantação de uma gestão profissional e pensamentos estratégicos de longo prazo, o
modelo de governança adotado é inédito no país em instituições esportivas. O investimento
nesse pilar ao longo dos quatro anos analisados foi de R$ 7.844.271,25, o que corresponde a
23,66% do total de receitas obtidas pela confederação.
Este pilar engloba os gastos com a gestão da confederação, os recursos humanos administrativos
e operacionais e as estruturas administrativas e de custeio.
O terceiro Pilar aborda a cultura esportiva da modalidade e as ações de massificação realizadas.
De acordo com Grenn (2005), existe uma relação significativa entre participação em massa e
medalhas conquistadas, especialmente quando o esporte de base é “intensivo e competitivo”.
O rugby no Brasil é uma modalidade pouco disseminada, com cerca de 16.000 praticantes.
Para atingir o objetivo de massificação, no planejamento estratégico foi traçada uma meta de
500.000 até 2019.
Os recursos destinados a esse Pilar foram da ordem de R$ 1.073.028,85, correspondendo a
3,24% do total.
O Pilar 4 refere-se aos sistemas de identificação e desenvolvimento de talentos. A CBRu
desenvolve diversos projetos na área, tendo recebido destinações financeiras na ordem de R$
1.418.692,00, ou 4,27% do total de receitas recebidas.
O Pilar 5 corresponde ao suporte à carreira e aposentadoria do atleta. O primeiro mostra-se
necessário, pois o nível de exigência esportiva atual não permite mais a dedicação parcial à
modalidade. A CBRu mantém o atendimento à carreira dos atletas através de bolsas auxílios
de seus projetos, como seguro de vida e de saúde aos atletas de seus projetos. A destinação de
recursos a esse item foi de R$ 2.038.750,00 (6,15% do orçamento total).
Vale destacar também o papel preponderante da confederação na destinação da Bolsa Atleta,
do Ministério do Esporte, cujo programa visa dar suporte à carreira do esportista. Para o
atleta ter acesso a ele, é necessária a indicação da CBRu. Apesar de não integrar os recursos
financeiros da entidade, o projeto atende diretamente os atletas dos programas desenvolvidos
por ela.
A CBRu é uma entidade muito nova para os padrões brasileiros. Por conta da fundação
recente, ainda que tenha metas ambiciosas a curto e médio prazo, a confederação ainda não
desenvolveu um programa de pós-carreira aos atletas. Tal atitude é primordial para os atletas,
pois muitos deles não foram preparados para a vida após o esporte e se deparam com o fim de
suas carreiras perto dos 30 anos de idade.
O Pilar 6 destina-se às instalações esportivas de treinamento. Oakley e Green (2001)
identificaram que essas estruturas devem ser bem desenvolvidas e especificas, com acesso
prioritário aos atletas de alto rendimento. Em 2014, a CBRu firmou parceria com a iniciativa
privada e passou a manter um Centro de Treinamento, em São José dos Campos, no interior
de São Paulo. Nos próximos dois anos, está prevista a criação de mais dois CTs no país.
No período de 2010 a 2014, a confederação utilizava espaços cedidos por clubes e entidades
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parceiras para atender a demanda de centralização da preparação do treinamento das seleções.
O valor destinado ao custeio das instalações cedidas pelos parceiros, da parte que coube à
CBRu, foi de R$ 201.365,40, correspondente a 0,60% dos recursos da entidade.
O sétimo Pilar refere-se ao desenvolvimento de técnicos esportivos da modalidade. A qualidade
e a quantidade de técnicos são importantes em cada nível no desenvolvimento esportivo. No
alto rendimento, o técnico precisa ter qualidade em sua formação e oportunidades para se
tornar especialista de classe mundial no seu campo de atuação. É importante também que eles
tenham um padrão de vida confortável, como status de trabalho, apoio financeiro, seguridade
social e outras iniciativas, tornando o oficio de técnico mais atrativo como profissão.
Com recursos do IRB, a CBRu promoveu cursos de capacitação e formação de técnicos no
país. Os valores destinados para essa ação foram de R$ 895.360,00, o que corresponde a
2,7% do orçamento total da confederação.
O oitavo Pilar trata das participações em competições nacionais e internacionais, que são
um fator importante no desenvolvimento dos atletas (OAKLEY B, 2001; GREEN M, 2005;
CRESPO et al, 2001). Elas permitem aos jogadores se autoavaliarem perante os adversários
(individualmente ou como time).
Desde o lançamento do planejamento estratégico, em 2010, a CBRu traçou o objetivo de
medalha olímpica em 2016 e as participações nos mundiais, tanto no formato de Sevens como
no formato Union. Com esse foco, as seleções brasileiras têm participado ativamente de diversas
competições de âmbito mundial. Desde 2010 até 2014, foi destinado R$ 19.694.260,65, o
que corresponde a 59,38% do orçamento total da entidade no período.
O nono Pilar aborda a pesquisa cientifica e a inovação. De acordo com Digel et al. (2006),
os sistemas de esporte de alta performance são sustentados pelo apoio da Ciência do Esporte
na pesquisa por ele realizada. A CBRu não fez aportes financeiros diretos nesse item, e seu
desenvolvimento se deu por meio de parcerias, como a do Núcleo de Alto Rendimento (NAR),
do Grupo Pão de Açúcar, e a do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP).

3 | CONCLUSÃO
Os objetivos estratégicos traçados até 2030 pela CBRu para o desenvolvimento do rugby
no Brasil são ambiciosos e audaciosos. Considerando o pouco tempo de existência da
confederação, o modelo de gestão implementado deve ser visto como modelo e replicado
para as diversas instituições que almejam uma gestão eficiente, democrática e transparente.
O universo do esporte busca por modelos para o alcance de sucesso e diversos pesquisadores
têm se dedicado ao tema, mas não para ter uma receita passo a passo de como atingir o
êxito, e sim para entender os fenômenos ligados ao sucesso esportivo, dos pontos de vista
sociológicos, estruturais e técnicos.
Ao propor seis metas, no planejamento estratégico, que colocariam o rugby brasileiro no
mesmo nível técnico de nações com muitos anos de experiência, logo em seu ano de
fundação, a CBRu teve que fazer escolhas de suas ações, pois são metas audaciosas para um
período muito curto.
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Ao priorizar as destinações de recursos para as competições internacionais e nacionais,
descritas no Pilar 8, a entidade demonstra muito bem a busca estratégica da meta estipulada:
ser medalhista nos Jogos Olímpicos Rio 2016 tanto no masculino quanto no feminino e,
a médio prazo, classificar as seleções para a Copa do Mundo de Rugby de 2019. No longo
prazo, o projeto é ser campeão olímpico nos Jogos de 2028 e campeão da Copa do Mundo de
Rugby até 2030, em ambos os gêneros.
Recém-criada e gerindo uma modalidade esportiva ainda pouco conhecida no país, a CBRu
oferece inúmeras oportunidades, necessitando de governança com credibilidade junto à
sociedade. Para a organização do rugby, referenciado pelo Pilar 2, destinou-se 23,66% dos
recursos recebidos. Graças ao seu trabalho de gestão, a entidade é um case de sucesso para o
esporte brasileiro.
Por essa credibilidade junto aos stakeholders, as realizações da CBRu não ficam restritas
somente aos recursos recebidos. O Pilar 3, cultura esportiva e ações de massificação, mostram
que, apesar de terem sido destinados somente 3,24% do total de recursos à área que tem
como meta atingir os 500.000 praticantes até 2030, mostram que existem alternativas de
investimento: o estabelecimento de parcerias com diversas secretarias municipais e estaduais
de Educação e os acordos de projetos sociais e federações regionais acabam, indeiretamente,
multiplicando os recursos e atendendo o objetivo traçado.
Os pilares que ainda necessitam de desenvolvimento são o Pilar 4, que busca o investimento
em um sistema próprio de detecção de talentos esportivos, e o Pilar 5, que visa dar suporte
ao atleta no pós-carreira.
Ao fim dessa pesquisa, conclui-se que o rugby brasileiro, inspirado em pesquisas internacionais,
atende os requisitos para o sucesso esportivo, necessitando de ajustes no médio e longo prazo
e manter as condições atuais de governança.
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RESUMO

A gestão esportiva atravessa um momento de transição, exigindo novas reflexões, visões, concepções e descobertas para responder às demandas. A proposta deste trabalho foi elaborar um
modelo de gestão e governança, nas categorias de base do futebol, sob a ótica do planejamento estratégico e com pensamento corporativo, criando sistemas em que a organização deverá
ser dirigida, monitorada e incentivada por seus stakeholders. Este projeto é um experimento
de estudo transversal quantitativo, que adota a análise descritiva exploratória (survey) e atua
na estruturação de uma análise preliminar para o conhecimento, desenvolve estratégias para
inovar e cria planos de ações para empreender. Os resultados foram apresentados com a proposição de novos esquemas de rotinas e fluxos de trabalho, construídos para potencializar
as ações dos recursos humanos. Com abordagem integrativa e olhar estratégico, pretende-se
obter a compreensão sistêmica por meio de um conjunto de práticas que aproximam a organização esportiva da excelência em competitividade.
Palavras-chave: Futebol, gestão, governança e planejamento estratégico.

ABSTRACT

The sports management is going through a transition period, requiring new reflections, views, conceptions, and discoveries to provide answers for the demands. The goal of this work was to develop
a new management and corporate governance model to be applied in youth soccer academies, creating systems in which companies should be managed, monitored and supported by stakeholders.
This study consists in a transversal experiment of quantitative nature, which was conducted as a
descriptive exploratory analysis (survey) and also by structuring a preliminary analysis aiming on
knowledge, innovation strategies and an entrepreneurship action plan. The results were presented
as the proposition of new routines, schemes and work flows, which were built aiming to potentiate
human resources actions, using an integrative approach and a strategic view for systemic comprehension through a group of practices that brings the sport organization closer to excellence and
competitiveness.
Keywords: Soccer, management, corporate governance, strategic planning.
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1 | INTRODUÇÃO
O futebol brasileiro precisa aprender (e muito!) sobre modelos de gestão e governança,
principalmente em termos de planejamento. Há um cenário de falência gradativa que
deve ser atribuído aos métodos ultrapassados, nos quais sistemas e processos não garantem
responsabilidade, cumprimento, ética e transparência na condução da organização esportiva.
Esse paradigma precisa ser quebrado, fazendo emergir o modelo corporativo no futebol,
em que a instituição precisa ser dirigida, monitorada e incentivada, envolvendo todos seus
stakeholders, convertendo princípios em recomendações objetivas e alinhando interesses com
a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização.
De acordo com o material eletrônico do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), no terceiro
tópico do Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE), deve-se incluir processos por meio
dos quais os comitês são selecionados, monitorados e substituídos, passando a formular e
implementar com eficácia, políticas consistentes, além do respeito dos membros por estruturas
e procedimentos que governam as interações econômicas e sociais.
Conceber o planejamento estratégico como ferramenta pressupõe grande conhecimento
em relação à organização esportiva (ambientes, estratégias, planos de ações e mecanismos
de controle). Assim, será possível maximizar todas as potencialidades e atingir a evolução
esperada, aplicando o planejamento com eficácia.
1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1.1 Gestão
A gestão visa estruturar e dirigir os recursos para alcançar os objetivos estabelecidos. No caso
de uma organização desportiva, isso requer: comunicação, liderança, resolução de problemas,
tomada de decisões, gestão do tempo, gestão de reuniões e gestão de conflitos (MANUAL
DE ADMINISTRAÇÃO DESPORTIVA – Comitê Olímpico Internacional, p.142 e 143).
No ambiente operacional da Organização Esportiva Olímpica (O.E.O), deve-se considerar os
fatores políticos, socioculturais, econômicos e legais.
Segundo Pires, M. & Lopes, J. (2001), a gestão esportiva surge como uma nova área de
intervenção profissional, voltada ao conjunto de seis ideias. Primeiramente, o estado de
crise do esporte moderno exige a incorporação de novas mentalidades desenvolvimentistas.
Em segundo lugar, a complexidade das práticas esportivas obriga a sistematização e a
contextualizado das teorias de gestão. Depois, é necessária a criação de várias organizações
capazes de se relacionar com a gestão esportiva, permitindo a institucionalização de uma área
do conhecimento e de uma intervenção profissional. A existência de investigação científica
no setor é o quarto aspecto determinante para seu desenvolvimento. O quinto são as
oportunidades profissionais que podem surgir em um momento de poucas vagas de emprego
interessantes, inclusive para as novas gerações. Por fim, a formação inicial de nível superior
no Conceito de Gestão do Desporto. A partir destas premissas, a solução dos problemas da
gestão esportiva moderna passa a ser tangível.
Dessa forma, a crise do futebol brasileiro pode ser amenizada com a adoção do modelo
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corporativo de gestão. A prática tem de ser suscetível de teorização, com reflexão e crítica.
Todas as organizações possuem rotinas de trabalho, mas estas devem ser questionadas,
problematizando questões, sistematizando possíveis soluções e escolhendo a mais ajustada.
1.1.2 Governança
Governança é o sistema e o processo que assegura administração, eficiência, supervisão e
transparência de uma organização (The National Hub of Experience in Governance, UK).
Ao longo do século XX, a economia mundial se tornou cada vez mais marcada pela integração aos
dinamismos do comércio internacional, assim como pela expansão das transações financeiras
em escala global. Neste contexto, as companhias foram objeto de sensíveis transformações,
uma vez que o ritmo de crescimento de suas atividades promoveu uma readequação de sua
estrutura de controle, decorrente da separação entre a propriedade e a gestão empresarial. A
origem dos debates sobre governança corporativa remete a conflitos inerentes à propriedade
dispersa e à divergência entre os interesses dos sócios, executivos e o melhor interesse da
empresa.
A governança corporativa surgiu para superar o conflito em que o proprietário (acionista)
delega a um agente especializado (administrador) o poder de decisão sobre a empresa (nos
termos da lei), situação que pode causar divergências no entendimento do que consideram
ser o melhor para a empresa.
Nos Estados Unidos, expandiu-se o modelo de propriedade dispersa, resultado de aspectos
econômicos, culturais e políticos dos anos 1920, quando o país viveu um momento de
prosperidade econômica e se consolidou como potência mundial. Em 1929, o episódio da
quebra da bolsa de Nova Iorque atingiu praticamente todos os países do mundo, ocasionando
graves consequências políticas e sociais.
Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a força e o dinamismo da economia dos
Estados Unidos apontavam rumo à complexidade das organizações empresariais e a estrutura
de propriedade dispersa com ações negociadas no mercado de capitais tornava-se característica
cada vez mais comum entre suas empresas. Espelhados no sucesso absoluto deste formato,
outros países passaram a exercer tal tipo de controle em suas empresas.
Enquanto isso, no Brasil, a propriedade concentrada ainda era uma realidade e os conflitos
se intensificavam à medida que a empresa crescia e novos sócios, investidores ou herdeiros,
passavam a fazer parte da sociedade. Então, a governança corporativa passa a despertar
grande interesse, criando um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto
de monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos administradores estivesse
sempre alinhado com o melhor interesse da empresa.
O movimento por boas práticas mostrou-se mais efetivo, de fato, nos anos 1990, com a
abertura do mercado nacional. Em 1999, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC) lançou, de forma inédita, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa.
A principal consequência disso foi que os investidores estavam dispostos a pagar valor maior
para empresas que adotassem boas práticas de governança corporativa, favorecendo os
interesses de seus proprietários e a longevidade das empresas.
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Nesse sentido, observa-se um movimento crescente de boa governança corporativa nos clubes
de futebol brasileiros, aumentando a capacidade de agregar valor ao negócio futebol. Segundo
A.J. Resende et.al. 2009, o cenário ainda é caótico. Baseado no índice de Governança
Corporativa em Clubes de Futebol (IGCCF), o melhor resultado obtido não ultrapassou
45,1%, sendo a média nacional de 28,7% (o pior desempenho foi de 13,2%). Na análise dos
índices, foram monitorados estatutos, demonstrações contábeis e análise informacional dos
websites.
É necessário buscar a estruturação de um modelo de governança para clubes de futebol,
considerando aspectos econômicos, históricos, jurídicos e políticos. Assim, haveria uma
migração para um patamar comparável ao de países como Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha
e Holanda. Nestes locais, os clubes são regidos como empresas, possuindo, em sua maioria,
ações negociadas em bolsas de valores (PERRUCCI, 2006).
1.1.3 Plano Estratégico
Entende-se como gestão eficaz a maximização na utilização dos recursos. No futebol, como
questão básica, o objetivo principal do clube pode ser o acúmulo de títulos, o lucro ou,
quem sabe, esses dois fatores. De acordo com Szymanski, S. & Kuypers, T., 1999, o mais
importante para o funcionamento do negócio é o relacionamento entre o sucesso esportivo
(conquistas) e as receitas (despesas e arrecadação).
Planejamento estratégico é o processo em que a instituição estabelece sua identidade
organizacional, analisa ambientes externos e internos, atuais e futuros, e elabora estratégias
orientadas para sua sustentabilidade, por meio de ações que envolvem um modo de pensar e
questionamentos sobre o que fazer, como, quando, para quem, por que, por quem e onde. As
decisões são tomadas a partir do exame do impacto das mesmas no futuro desejado, traduzidos
em políticas, diretrizes, objetivos e projetos estratégicos a ser perseguido e monitorado
maximizando resultados (GARCIA L.C, 2013, p.23).
1.1.4 Evolução do Futebol como Negócio
Nota-se movimento crescente das organizações esportivas pela adoção de mecanismos
de governança corporativa, pautados nos princípios da responsabilidade, democracia,
transparência e solidariedade, com o propósito de aprimorar seus processos de gestão. A
necessidade emergencial de mudanças, substituindo modelos ultrapassados e amadores, deve
ser incentivada pelo profissionalismo dos membros e disciplinas que compõem um complexo
sistema integrador e moderno. As negociações de jogadores de futebol para o exterior, por
exemplo, reforçam as estatísticas das exportações como negócio:
O negócio futebol tem peso considerável na exportação brasileira. As vendas de jogadores estão entre os
serviços exportados pelo país, que apresentou aumento de 34% em 2005 (cerca de US$ 6 bilhões). Esse
grupo de serviços representa 40% das exportações brasileiras (toda a exportação brasileira de serviços
gerou US$ 16 bilhões em 2005) (ALCANTARA, 2006, p. 299).

De acordo com (SOARES. A.J, 2011), o fluxo de jogadores para o exterior é tema de algumas
análises no Brasil (HELAL, 1997; PRONI, 2000; DAMO, 1999; LEONCINI; SILVA, 2005;
ALCANTARA, 2006; CARVALHO; GONÇALVES, 2006; SOUTO, 2004). Em geral, elas
apontam para:
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1. O problema da administração amadora e patrimonialista dos clubes brasileiros, além
da resistência à adoção de uma administração racional;
2. A nova relação de trabalho entre clubes e jogadores com a promulgação da Lei Pelé
(lei n. 9.615, de 24 de março de 1998), que extinguiu a figura jurídica do passe;
3. A centralidade da figura do empresário e do agente nessa nova configuração de
mercado;
4.

A limitação de postos de trabalho para jogadores no mercado brasileiro;

5.

O surgimento de uma “indústria” de formação de jogadores;

6.

Os baixos salários em termos médios no mercado do futebol brasileiro.

A partir de 1980, o fenômeno de migração de jogadores revelou uma forte relação de
conectividade e integração no mercado global do futebol, sendo que tal fenômeno faz parte
de um movimento econômico entre países pobres e ricos (COGO, 2002; BAENINGER,
2003; HALL, 2003; DIETSCHY, 2006; FUSCO, 2006).
1.1.5 O Futebol e as Categorias de Base do Fluminense Football Club
Esporte mais popular do mundo, o futebol movimenta anualmente, em média, cerca de 250
bilhões de dólares. Sua prática transcende o lazer e o amadorismo, envolvendo agentes, atletas,
patrocinadores, empresários, torcedor, imprensa, fornecedores, publicidade, entre outros.
Trata-se também de um dos esportes coletivos com iniciação mais precoce, já com forma
sistemática e organizada. Muitos ainda preferem afirmar que um bom jogador já nasce pronto,
mas estudos refutam a tese. O processo de formação de jogadores no Brasil cresceu a partir da
década de 1960, com o surgimento das categorias de base nos clubes. Certos autores atribuem
o fato ao resultado apresentado pelo país na Copa do Mundo de 1966.
Na atualidade, as categorias de base ganharam importância para os dirigentes. Basta observar
o preço elevado dos direitos econômicos de atletas consagrados, a concorrência entre as
equipes poderosas e a busca por bons e desconhecidos valores, culminando no aumento do
investimento na formação de atletas.
Fiorese relata ser impossível ter uma geração talentosa de atletas no alto nível com negligência
em relação ao trabalho da criança e do jovem, dificultando a caminhada no início de suas
vidas esportivas (JOCH W, 2005).
As categorias de base são uma excelente fonte de renda para os clubes brasileiros, tendo em
vista o baixo investimento, a variedade de matéria prima e a procura de clubes de países
desenvolvidos por novas revelações. Em alguns casos, as categorias de base são a solução
financeira para as crises do futebol brasileiro (BARROS TLG, I., 2004; ALVES DM MJ,
SCHILD JFG, PINHO ST., 2009).
Fundado em 21 de julho de 1902, no Rio de Janeiro, o Fluminense Football Club é uma
sociedade civil de caráter desportivo, considerada de utilidade pública, cuja principal atividade
é o futebol. Seu objetivo básico é estimular a prática da Educação Física e dos esportes
comunitários, assim como promover e intensificar atividades recreativas, sociais, culturais
e cívicas. O presente estatuto, capítulo XV (das disposições gerais), artigo 151, aprovado
em assembleia geral no dia 17 de julho de 1920 e reformado pela última vez pelo conselho
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deliberativo em 24 de julho de 2001 – e por assembleia geral extraordinária realizada em 10
de novembro de 2012 –, constitui a lei em vigor e a lei do Fluminense que todos os sócios
são obrigados a cumprir.
Inaugurado 21 de julho de 1981, o Centro de Treinamento de Xerém recebe diariamente
aproximadamente 350 garotos, entre 9 e 20 anos, e possui uma infraestrutura de seis
campos, sendo um de jogo, dois vestiários, prédio administrativo, Grêmio Esportivo e Hotel
Concentração Telê Santana, distribuída numa área utilizada de 100.000 m². O trabalho
desenvolvido nas divisões de base não para de render frutos ao clube, que já formou grandes
astros do futebol nacional e internacional.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Fomentar processos sob a ótica do planejamento estratégico, utilizando práticas modernas
e inovadoras de gestão e governança para a formação de jovens em atletas profissionais de
futebol.
1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar, em análise preliminar, a Missão, a Visão e os Valores como direcionadores
estratégicos da organização esportiva;
2. Identificar, também em análise preliminar, os ambientes interno (forças e fraquezas)
e externo (oportunidades e ameaças, por meio da matriz S.W.O.T), como direcionadores
estratégicos da organização esportiva;
3. Identificar por meio de um questionário validado por Júri de Experts, como
direcionador estratégico, a realidade da gestão e governança das categorias de base dos
clubes brasileiros;
4. Elaborar os objetivos estratégicos e as respectivas soluções para o desenvolvimento da
gestão e governança do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, das categorias de base
do Fluminense Football Club;
5.

Definir o plano de ação e implementação dos objetivos estratégicos;

6. Criar mecanismos ou indicadores de controle e avaliação para todos os processos e
projetos da organização esportiva.
1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Neste momento transitório da gestão esportiva, são necessárias novas reflexões, visões,
concepções e descobertas. Além da tendência de visão corporativa, deve-se analisar a
governança sob vários ângulos e dimensões.
Considerando a construção de um novo paradigma em gestão, oriundo da inadequação dos
processos existentes para responder as demandas esportivas nas categorias de base, é preciso
montar uma rede cooperativa, solidária e comprometida, através da força de trabalho, da
abordagem integrativa e do olhar estratégico para a compreensão sistêmica de um conjunto
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de práticas que aproxima a organização esportiva da excelência em competitividade.
Para que o futebol brasileiro retome seu lugar de destaque no cenário mundial, deve-se
repensar essa falta de elaboração e segmentação de processos que otimizam um conjunto de
capacidades. Basicamente, é preciso reestruturar o quadro atual dos modelos de gestão, desde
o campo do planejamento até a sua implantação.

2 | DESENVOLVIMENTO
O modelo de gestão e governança das categorias de base do Fluminense Football Club foi
estruturado no equilíbrio entre todos os capitais gerenciáveis (tangíveis e não tangíveis), no
qual a excelência competitiva deve gerar resultados para a sociedade, organização esportiva
e aos indivíduos, sempre vinculando a estratégia com os resultados: “O que não pode ser
medido, não pode ser gerido” (NORTON E KAPLAN).
O planejamento estratégico do clube foi pautado nas entidades de inteligência empresarial –
conhecimento, inovação e empreendedorismo –, de forma a respaldar o desenvolvimento das
competências organizacionais imprescindíveis para performance e perpetuação de uma boa
governança.
2.1 METODOLOGIA
O trabalho é um experimento de estudo transversal quantitativo (THOMAS; NELSON;
SILVERMAN, 2002 p. 280), elaborado a partir de uma análise descritiva exploratória
(survey), consolidado, em um primeiro momento, pelos dados coletados no questionário
de cinco perspectivas (estrutural, ambiental, humana, financeira e social), subdivididos
em dez indicadores de perguntas. Esse questionário (Anexo 1) foi enviado aos gestores de
doze Centros de Treinamentos (CTs), das principais equipes que integram a elite do futebol
nacional. Ademais, foi encaminhado um documento (Anexo 2) com explicações detalhadas
referentes ao seu preenchimento. Os dados colhidos foram interpretados por análise descritiva
exploratória e apresentados como médias percentuais ou quantitativas, tratadas pelo site
Survey Monkey, que é o principal fornecedor mundial de questionário via web, fornecendo
soluções para a obtenção de percepções acerca da investigação.
Para sua verificação e melhor controle, aplicou-se o questionário somente em clubes no qual
o pesquisador tem boa relação com os gestores das categorias de base, confiando no sigilo das
informações e na importância do trabalho para um futuro melhor na formação de atletas de
futebol.
O segundo momento foi a construção de um modelo de gestão e governança sob o olhar
estratégico, com base na conclusão do resultado estatístico do questionário, que trouxe
autonomia e respaldo como réplica metodológica, desenvolvida no Fluminense Football
Club, a ser aplicada em outros clubes.

246

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

2.2. FASE DESENVOLVIMENTAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2.2.1. Conhecimento
Nesta fase, o foco principal foi o armazenamento das informações, sua disponibilização e a
construção do conhecimento. Situou-se no novo ambiente de negócios, mapeou-se e expandiuse o capital intelectual da organização esportiva, visualizando ameaças-oportunidades
decorrentes da globalização (MAGALHÃES M.F, 2012; P.14) e vislumbrando a necessidade
de mudanças essenciais e constantes.
Com o intuito de conhecer melhor a organização esportiva e nortear as ações, desenvolveuse uma análise preliminar, cujo primeiro passo foi definir, em conjunto com outras áreas, os
propósitos da organização (Missão, Visão e Valores), respeitando o estatuto do clube.

Figura 1 – Missão, visão e valores das categorias de base do Fluminense Football Club

A etapa seguinte foi estabelecer os objetivos (geral e específicos) das categorias de base do
Fluminense Football Club, alinhados com a missão e a visão da organização.

247

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Figura 2 - Objetivo geral e específicos das categorias de base do fluminense football club

Ainda na fase preliminar, a terceira etapa foi a elaboração dos elementos-chave da organização
(presidente, diretores, gerente e coordenadores), a análise dos ambientes interno e externo
para diagnosticar o status quo e o estabelecimento de um ponto de partida “onde estamos”
(condição atual da organização).
No ambiente externo, corre-se atrás de oportunidades de mercado e de fora da organização.
Diagnosticado o ponto forte, tais oportunidades ficam mais visíveis. Ao mesmo tempo,
pontua-se as ameaças, lembrando que as fraquezas não devem impedir o bom andamento do
planejamento estratégico.

Figura 3 - Matriz S.W.O.T das categorias de base do Fluminense Football Club

O quarto passo foi a criação de um questionário voltado exclusivamente para investigar a
situação real do modelo de gestão e governança das categorias de base no futebol brasileiro
(Anexo 1).
2.2.2. Inovação
Inovação é a capacidade de inovar com capacitações dinâmicas de ordem superior, destruindo
competências no nível das capacitações dinâmicas básicas (MAGALHÃES, M.F, 2012, p.
124).
Diante da realidade do Fluminense, a meta foi projetar e avaliar novos negócios, processos e
ativos intensivos em conhecimento, comunicação e tecnologia.
A busca por novos modelos de gestão e governança requer uma equipe coesa e uma
investigação quanto ao organograma dos departamentos. Partiu-se então para o quinto
passo, o de reestruturação do organograma, assim como as atribuições dos departamentos,
subdepartamentos e coordenações.
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Figura 4 - Proposta de organograma para as categorias de base do Fluminense Football Club
*Departamentos que deverão ser criados
**Subordinado à coordenação técnica, sob a ótica do perfil técnico, tático e necessidades de reposições, além
de coordenação científica sobre a produção de conhecimentos acadêmicos, como perfil fisiológico, tratamentos
estatísticos e desenvolvimento de scouts.

Ainda em relação ao organograma, vale ressaltar que a presidência, a vice-presidência de
futebol e a gerência da base estão alocados em governança, enquanto os departamentos, os
subdepartamentos e as coordenações ficam sob a ótica da gestão.
Para que haja boa gestão esportiva, é fundamental a definição dos papéis de cada um na
organização, com regras estabelecidas sobre os níveis hierárquicos. Visando ao desenvolvimento
completo de gestão e governança, torna-se imprescindível a inclusão dos departamentos de
recursos humanos e marketing.
Ainda no campo da inovação, devem ser consideradas propostas como objetivos estratégicos,
soluções e metas a serem alcançadas.

249

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Quadro 1 – proposta de objetivos estratégicos e soluções

2.2.3 Empreendedorismo
Após a apresentação do conhecimento organizacional, deve-se elaborar ações planejadas
para o desenvolvimento funcional, a formulação de projetos, a avaliação dos portifólios de
investimento e a criação de políticas e alianças construtivas.
Empreendimento é a capacidade de empreender de maneira ágil, reformulando a estratégia
reconfigurando e protegendo seus capitais ativos e competências no sentido estrito da
abordagem de gestão orientada para o valor (MAGALHÃES M.F. 2012, P. 124).
Ação (o quê?)

Tarefas
(como?)

Fazer levantamento das
necessidades e garantir verba
para execução.

Pesquisa no
mercado e
iniciativas de
arrecadação.

Responsabilidade
(Quem?)
Departamento
administrativo,
conselho executivo.

Deadline
(quando?)
Agosto
2015

Recursos
(com quê?)
A ser investigado

Criar incentivos educacionais e

Quadro 2 - Proposta de plano de ações e implementação

2.3. RESULTADOS
O objetivo deste trabalho foi verificar o estado atual de gestão e da governança das categorias
de base, comparando com a situação do Fluminense Football Club e apostando na replicação
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da metodologia para outros clubes brasileiros.
Na primeira questão, 83,3% afirmaram que o modelo de gestão e governança de sua
organização esportiva não é inspirado em modelos corporativos; somente 33,3% concordam
que o modelo deve ser adotado, comprovando desconhecimento da realidade atual.
Na segunda questão, 75% relataram que o modelo de gestão é descentralizado, o que pode
justificar a falta de controle dos gestores em vez de tentar estimular a proatividade.
Na terceira questão, 16,6% disseram que possuem algum tipo de formação, sendo ela técnica.
Na quarta questão, 91,6% confessam que a declaração da Missão, Visão e Valores nunca foi
realizada por seus gestores.
Na quinta questão, 75% revelaram a falta de um departamento de marketing, 91,6% de
recursos humanos e 83,3% de captação.
Na sexta questão, quando perguntado sobre a relação da organização esportiva com os
principais stakeholders, verificou-se a seguinte classificação:
• Patrocinador: 66,6% deficiente; 25% satisfatório; 8,4% boa.
• Torcedores: 100% deficiente.
• Atletas: 58,3% muito boa; 25% boa; 8,3% razoável; 8,3% deficiente.
• Funcionários: 8,3% boa; 50% satisfatória; 41,6% deficiente.
• Voluntários: 41,6% deficiente; 33,3% satisfatório; 16,6% muito bom; 8,3% bom.
Na sétima questão, houve unanimidade nas respostas: não há plano de carreiras, tampouco
cargos e salários estruturados e formalizados.
Na oitava questão, 91,6% afirmaram não existir planejamento estratégico na gestão e
governança das categorias de base de sua organização esportiva.
Na nona questão, 58,3% não souberam responder, 25% responderam de forma equivocada
e 16,6% relataram respostas variadas, não havendo padrão.
Na décima questão, sobre avaliação de desempenho, 83,3% relataram não existir como
rotina.
Agrupadas em representação gráfica, as respostas ficaram assim:
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Muito bom 7%
Bom 12,5%
Satisfatório 29%
Deficiente 51,5%

Figura 6 – Representação gráfica de indicadores de boa gestão e governança e sua categorização
Foram considerados, na distribuição percentílica, os seguintes valores: 0 a 25 (deficiente), 26 a 50 (satisfatório),
51 a 75 (bom) e 76 a 100 (muito bom).

O diagnóstico da pesquisa indica que 80,5% das respostas ficaram abaixo da medida,
comprovando a ineficiência de gestão e governança das categorias de base no futebol brasileiro;
e apenas 19,5% dos questionamentos estão alocados entre os indicadores bom e muito bom.
2.4. DISCUSSÃO
O nível de gestão do futebol europeu é muito superior ao brasileiro, sendo que países como
Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha e Holanda negociam suas ações na bolsa de valores e são
geridos como empresa.
É preciso detalhar todo o trabalho a ser executado para se atingir os objetivos da organização
(STONER, 1882, p.171). O planejamento estratégico no futebol deve substituir modelos de
gestão que baseiam suas ações nas necessidades imediatas.

Figura 7 - Lista de verificação da governança
Material eletrônico das aulas do CAGE tópico 3 Governança das organizações
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Quadro 3 - Proposta do processo de avaliação e controle

3 | CONCLUSÃO
Considerando que não há trabalho estruturado na gestão e governança, sob a ótica do
planejamento estratégico, nas categorias de base no futebol brasileiro, o questionário procurou
situar os principais clubes em relação à estrutura básica para boa governança. A conclusão é
que o case das categorias de base do Fluminense Football Club pode ser replicado, já que o
nível de problematização se encontra no mesmo patamar.
Os clubes devem ter consciência de que as mudanças, nas organizações esportivas, são
contínuas, pois os ambientes nunca param de se transformar. Por isso, as instituições
precisam realizar auditorias regularmente, analisando os seguintes recursos: físicos, humanos,
financeiros e operacionais.
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RESUMO

O objetivo do trabalho é realizar uma análise descritiva do modelo de gestão esportiva de alto
rendimento a ser adotado pelo clube “A Hebraica”. A amostra foi composta por 72 indivíduos
de ambos os sexos (57 homens ou 79,16% e 15 mulheres ou 20,83%), sendo 18 dirigentes
(15 homens e 3 mulheres, com idade média de 54 anos), 22 técnicos (19 homens e 3 mulheres, com idade média de 42 anos) e 32 atletas (23 homens e 9 mulheres, com idade média
de 21 anos), todos ligados ao esporte de rendimento de “A Hebraica”. Eles responderam
aos questionários adaptados da análise de modelo SPLISS de De Bosscher et al. (2011). Os
resultados comprovam que atletas, técnicos e dirigentes, nesta ordem, creem na necessidade
de uma política esportiva e concordam com a criação de um setor de alto rendimento, desde que haja um modelo de gestão esportiva nos moldes atuais. Considerando as limitações
encontradas no estudo, conclui-se que a gestão adotada por “A Hebraica” tem características
que podem levar ao sucesso esportivo internacional, mas com adequações ao modelo atual de
gestão e contando com o apoio da diretoria e de recursos financeiros externos, além dos próprios. O clube deve rever também sua política financeira e de formação dos atletas, investindo
na infraestrutura e no apoio aos novos talentos.
Palavras-chave: Gestão esportiva, alto rendimento, esportes.

ABSTRACT

The objective is to carry out a descriptive analysis of the sports management model for high performance to be adopted by “A Hebraica”. The sample consisted of 72 individuals of both sexes (57 men
or 79.16% and 15 women ou 20.83%): 18 officials (15 men and 3 women, mean age of 54), 22
coaches (19 men and 03 women, mean age of 42 years) and 32 athletes (23 men and 9 women,
mean age of 21 years), all linked to performance sport of “A Hebraica” and agreed to participate
in the project. They answered a questionnaire that was adapted from SPLISS model analysis of De
Bosscher et al. (2011). The results showed that athletes, coaches and officials, in this order, believe
that must exist a sports policy, agree on the creation of a high performance department, provided
it has a sports management supported by current models. Considering the limitations found in the
study, it can be concluded that the sports management adopted by “A Hebraica” has characteristics
that can achieve international sporting success, would need adjustments to current management
model, support of all board and external financial resources, beyond the own resources. “A Hebraica” needs also to review its financial policy and athletes of basic training, investing in infrastructure
and support young athletes.
Keywords: Sports management, high performance, sports.
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1 | INTRODUÇÃO
A busca por desenvolvimento e sucesso esportivo em modalidades de alto rendimento, com
direito a conquistas mundiais e olímpicas, tem sido utilizada como forma de desenvolvimento
das políticas públicas, gerando mudanças estruturais e ideológicas na política esportiva de
clubes brasileiros. O relatório de avaliação plurianual 2004 - 2007 do Governo Federal traz
que:
“A participação democrática levada aos mais diversos setores da vida social colocam-se como um desafio
permanente do Governo Federal na formulação e implementação das políticas nacionais de esporte de alto
rendimento. Esse princípio eleva os desafios para a gestão pública e ressalta a importância da divulgação
da avaliação dos resultados da ação de governo para a sociedade”. (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2007,
p.7)

A organização esportiva olímpica, por sua vez, é composta por um grupo de pessoas que
trabalham conjuntamente em prol de objetivos relacionados com o esporte olímpico. Três
elementos fundamentais a caracterizam:
a. pessoas - quem são e quais papéis desempenham;
b. regras - definem tarefas, responsabilidades, princípios de boa governança, padrões de
comunicação e relações de autoridade;
c. metas, objetivos e propósitos.
A intenção é desenvolver o esporte de alto rendimento no clube por meio de uma gestão
sólida.
“Considerando o extenso âmbito de ações abrangido pela administração e a complexidade das organizações
esportivas, pode-se inferir que somente um trabalho administrativo, efetivamente conduzido, permitirá
a estas organizações desportivas a solução de grande parte dos seus problemas, assegurando o alcance de
seus objetivos” (LOBATO; VITORINO, 1997 – p.97-103).

A receita do Clube provém das mensalidades dos associados e da verba estipulada por cada
modalidade selecionada para desenvolver o esporte competitivo. Na maioria das vezes, esses
valores não são suficientes para atender todas as modalidades praticadas no clube.
Considerado um dos fenômenos de maior visibilidade e crescimento no cenário mundial,
o esporte tornou-se assunto de estudo em diversos campos da ciência, sendo atualmente
sinônimo de tecnologia, superação, lucro e desejo de ser praticado por milhares de pessoas
(CAGIGAL, 1972 apud JANETTI, 2008, p.12).
“Sem dúvida, os Jogos Olímpicos foram decisivos para a universalização da instituição esportiva, na
medida em que difundiram um modelo esportivo, padrões de funcionamento, regras e normas de
conduta. E também acabaram por tornar-se um significativo evento não apenas esportivo, mas político e
econômico.” (JANETTI, 2008, p.20)

Portanto, ao adotar uma política voltada ao alto rendimento, “A Hebraica” poderia promover
uma mudança esportiva significativa. Segundo Costa (2005 apud ROSAS, 2011, p.1), “os
resultados esportivos obtidos por um determinado país são geralmente considerados uma
indicação do estado de desenvolvimento do esporte em si mesmo e/ou da própria nação com
foco na comparação internacional.”
A partir da afirmação (TUBINO,1970 apud ROSAS, 2011, p.3) “o apelo popular gerado
por um campeão ou recordista gera prestígio nacional e sensibiliza o Estado, aumentando
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a popularidade e multiplicando o número de praticantes na modalidade”, acredita-se no
aumento da arrecadação mensal do clube, em uma chance significativa de se criar o setor de
alto rendimento e na melhora do sistema de gestão da entidade.
O trabalho tem como objetivo principal fazer uma análise descritiva de um modelo de
gestão esportiva de rendimento a ser adotado pela Associação Brasileira “A Hebraica” de São
Paulo. Já os objetivos específicos são: identificar as características, os pontos fortes da atual
gestão, as oportunidades de inovação e melhorar o modelo de gestão de rendimento. Ao
analisar os resultados de “A Hebraica”, serão detectados aspectos positivos e possíveis falhas,
possibilitando um direcionamento adequado para futuras ações políticas e administrativas
dos clubes, destinadas ao alto rendimento.
A instituição possui uma rotina de projetos e ações, devendo focar no processo de gestão
do esporte, visando ao desenvolvimento do atleta de rendimento. Com a capacitação dos
colaboradores e dos orientadores, será possível definir os objetivos estratégicos em conjunto
e elaborar o mapa estratégico contido na matriz SWOT (sigla em inglês para Fortalezas
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)), que
é uma ferramenta eficaz para o mapeamento de vários atributos relativos à atividade.
A meta é ainda promover, incentivar e sistematizar um critério de análise de sistemas
esportivos que resultem em sucesso no esporte de rendimento. Um grupo de pesquisadores
(DE BOSSCHER; BINGHAM; SHIBLI; VAN BOTTENBURG; DE KNOP) publicou
um estudo, após investigação conjunta em seis países, em que foram levantados fatores para
aquelas nações terem sucesso esportivo internacional: “essa foi uma das etapas para uma
comparação global de modelos e políticas de desporto adotados na Bélgica, no Canadá, na
Itália, na Holanda, na Noruega, e no Reino Unido.” (DE BOSSCHER et al., 2007 apud
ROHLFS, 2013, p.4)
Nota-se que são poucos os estudos comparativos de modelos e políticas de gestão esportiva entre os países,
e quando existem eles são muitas vezes restritos a um nível descritivo. Tal fato deve-se principalmente a
complexidade de comparar as nações pela falta de fatores ou indicadores internacionais que determinam
o sucesso desportivo. (NOBREGA, 2011 apud ROHLFS, 2013, p.4)

De Bosscher et al. (2008, 2009, 2010, 2011) procuraram validar a seguinte proposta, de
forma empírica. “A partir destes resultados, foi proposto um modelo para análise da estrutura
esportiva e que leva ao sucesso internacional denominado SPLISS” – Sport Policies Leading to
Internacional Sport Success (ROHLFS, 2013).
“Desde então, os Grupos de Estudo e Pesquisa em Esporte e Treinamento Infantil e Juvenil (Gepetij) e em
Gestão do Esporte (Gepae) do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física da Universidade
de São Paulo (USP) têm desenvolvido trabalho conjunto de pesquisa comparativa internacional junto ao
consórcio SPLISS – composto pelas seguintes instituições: Vrije Universiteit Brussel (Bélgica), Universiteit
Utrecht (Holanda), Sport Industry Research Centre (SIRC) Reino Unido e UK Sport (Reino Unido),
intitulado “Competitiveness of nations in elite sport - na International comparision of elite sport policies
and climate (2011-2012)”, contando com a participação de 17 países, incluindo o Brasil.” (ROHLFS,
2013 p.4)

Esta pesquisa será iniciada e fundamentada com base no modelo, de Análise SPLISS, que
contém nove pilares e pode levar ao sucesso esportivo (com adaptações). Neste processo,
os investimentos financeiros são considerados a entrada do modelo e são mencionados
investimentos e ações voltadas às estruturas organizacionais esportivas; apoio à carreira de

258

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

atletas e treinadores; desenvolvimento de talentos esportivos; calendário de competições; e
aplicação de pesquisa científica. “Como saída do modelo, é considerado o sucesso esportivo
internacional, composto por resultados dos Jogos Olímpicos de Verão, Jogos Olímpicos de
Inverno e campeonatos mundiais”. (ROHLFS, 2013).
A investigação do estudo vai abranger as principais mudanças e correções que podem ser
realizadas na instituição, a partir de pontos de integração para a formulação de parâmetros
com vistas ao aperfeiçoamento da política e do modelo da gestão atual. Diante dessa premissa,
é importante analisar o modelo de estruturação e organização esportiva do país, além do papel
indispensável dos clubes no processo de obtenção do sucesso esportivo.
No início dos anos 1990, com a definição das formas atuais de organização esportiva, o esporte
passou por uma reconceituação, já que era visto apenas como uma atividade de competição,
sendo dividido em categorias: federado, universitário, escolar, classista, militar, não formal
e profissional. A partir dali, virou “uma atividade predominantemente física que enfatiza o
caráter formativo-educacional, participativo e competitivo.” (TUBINO, 1996)
Em países como a Alemanha, a base do esporte é o clube. As organizações esportivas são
autônomas, apoiadas por governos federais através de subsídios: “o estado fornece recurso
financeiro adicional para certas atividades, como o esporte de elite, caso os recursos financeiros
das organizações esportivas não sejam suficientes.” (PFISTER, 2003 apud JANETTI, 2008,
p.28)
Já na Austrália, há uma mistura de instituições e iniciativas governamentais e não governamentais
à frente do sistema: “os clubes são os maiores incentivadores do esporte e uma grande parte
da população australiana é associada a um clube esportivo.” (JANETTI, 2008)
“Nos dias atuais, o esporte deixou de ser apenas de rendimento e conseguiu incorporar
sentidos educativos e do bem-estar social” (TUBINO, 1992). Segundo o autor, o esporte
pode apresentar três diferentes dimensões sociais, assim como Thomas Arnold sugeriu no
início de seu desenvolvimento:
• Esporte-participação: relação íntima com o lazer e o tempo livre.
• Esporte-performance: exerce influência no esporte popular através do fenômeno de
efeito-imitação.
• Esporte-educação: busca integração social, desenvolvimento psicomotor e atividades
físicas educativas.
Ao buscar motivos pelos quais ocorre a ampliação do esporte, podem ser citados os seguintes
pontos fundamentais: (PAES, 2000 apud JANETTI, 2008, p.23)
• Possui linguagem universal;
• O jogo torna-se espetáculo constantemente;
• Imprevisibilidade do resultado;
• Beleza plástica na prática esportiva;
• Aumento de praticantes em diversas modalidades esportivas;
• Excelente facilitador de campanhas de marketing;
• Espaço na mídia.

259

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Nos países europeus, assim como no Brasil e na Austrália, a organização do esporte, através
de clubes, confunde-se com a história da gestão esportiva.
“(os clubes) oficialmente chamados de “entidades de prática desportiva”, são pessoas jurídicas de direito
privado, via de regra constituídas sob a forma de associação. Uma das características deste tipo de sociedade
é que os associados, tomados individualmente, não têm qualquer participação no patrimônio, por maior
que possa ser. Tanto é que, dissolvida a entidade, por qualquer razão, o patrimônio é destinado a outra
entidade, de fins idênticos ou semelhantes. Outra característica é que, no caso de associação, a existência
da pessoa jurídica é tão distinta da dos seus membros que a admissão ou o desligamento de associados
não acarreta qualquer mudança nos atos constitutivos”. (BOUDENS 2000 apud JANETTI, 2008, p.10)

A importância da presença de clubes, no esporte de alto rendimento, pode resultar em novos
associados, uma vez que apareçam ídolos ali dentro. O americano Mark Spitz, ao conquistar
sete medalhas de ouro olímpicas e quebrar sete recordes, na natação, em Munique 1972, se
tornou um fenômeno mundial. Ao visitar “A Hebraica”, a modalidade registrou aumento no
número de atletas e ganhou visibilidade interna, levando o clube ao título inédito de campeão
brasileiro absoluto do Troféu José Finkel em 1976. Ou seja, uma simples ação pode despertar
a vontade em iniciar a prática esportiva.
“O esporte é no fundo, pura e simplesmente, uma festa (exaltação, busca em sentir-se pleno, eufórico,
vitalmente realizado) social. (...) Ele oferece, frente à restrição de movimento, atividade física; frente à
massificação passiva, as ações pessoais, originais, onde o homem se experimenta como pessoa, as condutas
protagonizantes, nas quais o homem não atua só respondendo às programações estabelecidas; frente à
mutilação, o jogo completo das mais variadas capacidades (espirituais e físicas).” (CAGIGAL, 1981 apud
JANETTI, 2008, p.28-37)

Além de sinônimo de saúde, o esporte é responsável pelo surgimento de ídolos. Afinal,
como todo fenômeno de massa, ele precisa da presença de heróis e estrelas para seguir sendo
interessante e fonte de identificação ao público.
Para Gebara et al. (1992), o esporte é um “fenômeno universalmente crescente, economicamente
em expansão”, confirmando essa tendência de crescimento.
“Nolasco et al. (apud COSTA, 2005) definem a administração esportiva ou gestão do esporte como algo
que “concerne à organização e direção racional e sistemática de atividades esportivas e físicas em geral
e/ou de entidades e grupos que fazem acontecer estas atividades quer orientadas para competições de
alto nível ou participação popular ocasional ou regular, e práticas de lazer e de saúde” (p.760), e ainda
lembram que essa definição varia de acordo com países e continentes” (JANETTI, 2008, p.32).

Brunoro (apud AZEVEDO, 2004) enumera as etapas necessárias para se estruturar uma
organização esportiva: reestruturação administrativa, definição de responsabilidade de cargos
administrativos, implantação de planos estratégicos, administração e organização, estratégias
de marketing e idealização de metas reais, de modo que possam ser alcançadas.
Serão objeto de estudos as investigações e pesquisas na área da administração esportiva, no
clube “A Hebraica”, que vai explorar os fatores que levam ao sucesso esportivo, buscando
identificação e modelo de gestão. A análise descritiva sobre o modelo atual de gestão
esportiva, no clube, permitirá constatar os pontos a serem melhorados na atual gestão e os
pontos positivos com possibilidades de melhor direcionamento para futuras ações políticas e
administrativas para o clube e o alto rendimento.
“A Hebraica” segue o organograma piramidal, permitindo a compreensão da estrutura formal
de poder e a relação hierárquica entre seus integrantes. Não há padrão uniforme para todos
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os clubes, sendo que algumas características aparecem com maior frequência. O modelo
piramidal, por exemplo, é comum nesta estrutura dos clubes, presumindo-se também a
existência de um núcleo central de poder, seguido de outros logo abaixo: “núcleos superiores
são desdobrados em níveis menores, partindo-se do nível estratégico, depois para o tático e,
por último, para o nível operacional.” (ASSIS, 2015)
A Figura 1 apresenta o organograma funcional do Departamento Geral de Esportes da “A
Hebraica”, de São Paulo.

Figura 1 - Organograma do departamento geral de esportes de “A Hebraica”

2 | DESENVOLVIMENTO
Um dos instrumentos utilizados como base no estudo foi o modelo SPLISS, embasado em nove
pilares que levam ao sucesso esportivo internacional. Ele é composto por três questionários
padronizados para dirigentes, técnicos e atletas de alto rendimento, conforme disponível na
Figura 2.
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Figura 2 – Modelo SPLISS: pilares que levam ao sucesso internacional (adaptado de DE BOSSCHER Et. al.
2008, 2009) mencionado por (ROHLFS, 2013)

Na Figura 2, o questionário dos dirigentes compreende todos os pilares e contém 62 perguntas.
Já as perguntas destinadas aos atletas e técnicos não abordam os pilares 1 e 3.
Os questionários aplicados em “A Hebraica” foi adaptado para a versão “clubes esportivos”,
caracterizando-se como pesquisa científica de dados estritamente confidenciais. O questionário
adaptado para os dirigentes contém 27 perguntas, contemplando questões sobre as políticas
usadas para o esporte de rendimento, a captação de recursos junto às leis incentivadas, a
detecção de talentos, a importância do desenvolvimento do esporte de rendimento na
instituição, o calendário de competições, a reciclagem profissional e as pesquisas científicas.
Já o questionário de atletas contém 26 questões, abordando o esporte de base, a detecção de
talentos, o suporte durante a carreira, as questões de avaliação dos profissionais, os locais de
treinamento e a pesquisa científica. Por fim, o questionário dos treinadores teve 23 perguntas,
com os seguintes temas: esporte de base, avaliação dos profissionais, carreira, locais de
treinamento e pesquisa científica.
A amostra é composta por indivíduos de ambos os sexos e todos assinaram um termo de
concordância (online) para participar do estudo. O questionário foi disponibilizado a todos
os dirigentes, treinadores e atletas de todas as modalidades esportivas de “A Hebraica”, de
São Paulo. Como as perguntas podem ser consideradas “relevantes” ou “irrelevantes” ou
os participantes podem ter “mais” ou “menos” conhecimento sobre determinado assunto,
é normal que haja algum tipo de limitação ou mesmo fidedignidade de informações nas
respostas, podendo estas serem adaptadas ou ignoradas para a conclusão do trabalho.
Os atletas, dirigentes e treinadores foram escolhidos de forma aleatória, sem preocupação com
seus níveis e modalidades. Como todos os atletas e técnicos têm um cadastro no departamento
esportivo, a expectativa foi coletar o maior número de questionários preenchidos possível.
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O trabalho justifica-se como pesquisa pertinente à gestão esportiva, apresentando informações
atuais sobre o assunto e relatando a situação do clube. Tal ação fortalece o estudo e produz
uma análise descritiva de gestão que pode ser adotada pelo clube em prol do desenvolvimento
das modalidades. O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva e explicativa, expondo
características da gestão esportiva de rendimento e mostrando as razões do atual modelo de
administração. Quanto aos meios, a pesquisa tem característica bibliográfica e de campo.
A amostra foi composta por 72 indivíduos de ambos os sexos, sendo 57 homens (79,16% do
total) e 15 mulheres (20,83%). Foram 18 dirigentes (15 homens e 3 mulheres), com idade
média de 54 anos; 22 técnicos (19 homens e 3 mulheres), com idade média de 42 anos; e 32
atletas (23 homens e 9 mulheres), com idade média de 21 anos.
Foram enviados 31 convites a dirigentes, sendo 23 deles diretores voluntários e 8
superintendentes, gerentes e chefes de departamentos. Porém, 18 responderam, sendo 13
voluntários (77,77%). O restante foi composto por chefes de departamento (27,77%), que
trabalham em período integral no clube, com experiência média em “A Hebraica” de 14,6
anos.
A Tabela 1 apresenta o número de dirigentes, técnicos e atletas de cada modalidade de “A
Hebraica” que responderam à pesquisa.
Pesquisa

BAS

GAR

GTR

JUD

NAT

TRI

VOL

Ág.
AB

Dirigentes

0

1

1

0

2

0

0

2

PO
AQ
1

Técnicos

2

1

1

1

6

1

4

0

Atletas

0

1

0

3

14

2

3

1

FUTs

HAND

FUT

GES

DIR

0

0

0

5

13

2

1

2

1

0

0

4

0

4

0

0

0

Tabela 1: Modalidades praticadas em “A Hebraica” e participantes da pesquisa
BAS – Basquete; FUTs – Futsal; GAR – Ginástica Artística; GTR – Ginástica de Trampolim; JUD – Judô;
NAT – Natação; TRI – Triathlon; Vol – Voleibol; Águas abertas; Polo aquático - GES – Gestores do Esporte;
DIR – Diretores do Esporte; FUT – Futebol de campo; HAND - Handebol

A Tabela 2, por sua vez, exibe o número de convites enviados a dirigentes, técnicos e atletas,
com o número de respostas completas e incompletas (ver também o Anexo A).
Atletas

Convites
Válidos
33

Técnicos
Dirigentes

Pesquisa

100%

Respostas
Incompletas
0%

26

22

100%

0%

23

18

82,36%

17,64%

27

Respostas Completas

Respostas Totais

Tabela 2: Taxa de retorno dos questionários com respostas completas ou incompletas

A pesquisa teve a participação de profissionais de doze modalidades, sendo que atletas e
técnicos pertenciam a diferentes níveis competitivos, desde os melhores do estado até os de
nível nacional. “A Hebraica” possui cerca de 900 atletas nas categorias de base e adulta, e
os resultados do nível de competitividade indicam a existência de um número razoável de
jogadores entre os oito melhores de São Paulo e os 16 melhores do Brasil, além de jovens
talentosos beneficiados pela política esportiva do clube.
Ao todo, 95,95% dos treinadores e 100% dos atletas que responderam ao questionário atuam
em modalidades olímpicas. Quanto à escolaridade dos atletas, 18,75% têm nível superior e
50% ensino médio. Vale ressaltar também que 50% dos atletas se dedicam paralelamente aos

263

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

estudos e ao esporte.
Foram considerados pontos positivos na gestão do esporte de rendimento de “A Hebraica”:
1. Instalações esportivas: 80% dos dirigentes acreditam que são boas ou muito boas para
treinamentos e competições;
2. Desejo de contribuição ao sistema: a maioria não é responsável pela política de
rendimento e pela gestão orçamentária do clube, mas gostaria de ter alguma responsabilidade;
3. Parcerias: existem acordos com instituições de ensino (universitário), e os técnicos
estão cientes dos critérios de seleção de atletas e das inovações do esporte de rendimento;
4. Serviços de apoio: o clube oferece preparador físico, massagista, nutricionista e
fisioterapeuta;
5. Infraestrutura: alta qualidade, disponibilidade e acessibilidade na infraestrutura de
treinamento e competição;
6. Qualificação dos técnicos: atletas consideram de bom nível, ressaltando o incentivo
do clube à atualização e/ou reciclagem.
Já os pontos negativos mencionados foram:
1.

Política esportiva de alto rendimento: inexistente, na visão dos atletas;

2.

Falta de apoio às equipes de base;

3.

Falta de apoio financeiro;

4.

Necessidade de melhora da infraestrutura;

5.

Necessidade de evolução em pesquisa científica;

6.

Melhor elaboração do calendários de competições.

Quanto aos nove pilares do modelo SPLISS, os resultados apresentados foram:
O Pilar 1 se refere ao suporte financeiro do esporte de rendimento, sendo respondido apenas
por dirigentes. O valor aproximado de verba investida por “A Hebraica” na pasta foi de
R$ 7.000.000,00, dos quais 100% dos recursos aplicados vieram da arrecadação mensal do
clube. Para 82,35% dos dirigentes, eles não se consideram responsáveis pela elaboração dessa
política. Além disso, para 47,05% dos dirigentes, “A Hebraica” não possui um sistema de
avaliação das políticas de rendimento esportivo.
Para 12% dos dirigentes, os técnicos estão envolvidos ou altamente envolvidos no
desenvolvimento da política nacional de alto rendimento de sua modalidade, enquanto 18%
disseram que estão razoavelmente envolvidos e 29% apontaram insuficientemente envolvidos
(ou seja, discussão e elaboração).
Ao serem perguntados se o processo de tomada de decisão para políticas de esporte de
rendimento é organizado de forma eficiente, 35,29% não concordam, 17,64% discordam
plenamente, 11,76% concordam plenamente e 17,64% não concordam nem discordam. Para
64,70% dos dirigentes, a informação e os serviços que “A Hebraica” recebe do Ministério do
Esporte, do Comitê Olímpico do Brasil e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
são insuficientes; 29,41% apontaram que são suficientes; e 5,88% não responderam. Concluise então que “A Hebraica” precisa se adequar estatutariamente para receber incentivos fiscais
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e buscar outras fontes de receita.
O Pilar 2 envolve as políticas esportivas em relação à comunicação entre atletas e treinadores
com o clube: 85,50% a consideram excelente e ninguém fez uma avaliação negativa. Para
metade dos atletas, a política de iniciação ao esporte é adequada, enquanto 21,87% a
consideram muito tardia.
O Pilar 3 quer a opinião dos dirigentes sobre o esporte no clube, além de questionar se é preciso
um número elevado de participantes nas modalidades para se alcançar o sucesso internacional
no alto rendimento. Ao todo, 52,94% não concordam ou discordam completamente dessa
colocação; 40,76% concordam ou concordam plenamente; e 17,64% não sabem dizer. Ainda
neste pilar, os atletas foram perguntados se existem muitos aspectos políticos e administrativos
em jogo durante o processo para se tornar um atleta de rendimento, e a resposta foi: 50%
concordam ou concordam plenamente com a afirmação: 21,85% discordam ou discordam
plenamente; e 28,12% não têm opinião. No caso dos treinadores, os números foram diferentes:
90,90% concordam ou concordam plenamente que aspectos políticos e administrativos
interferem na escolha do técnico de alto rendimento; 9,09% não opinaram.
No Pilar 4, comparando-se a países com melhor desempenho esportivo, 29,41% dos
dirigentes acreditam que o sistema de identificação de talentos no clube “A Hebraica” seja
pior, embora 11,76% acreditem que seja melhor (29,41% não opinaram e 5,81% disseram
ser iguais). Quanto ao desenvolvimento de jovens talentos, 50% dos atletas acreditam que “A
Hebraica” tem um plano de ação adequado para esse processo, mas 21,85% acham a medida
tardia, 21,85% não sabem responder e 6,25% dos atletas iniciaram a prática esportiva na fase
adulta.
Em relação à atenção e ao apoio especial para o jovem talentoso, a maioria dos atletas
considerou ter recebido apoio ou algum tipo de apoio durante sua fase de desenvolvimento
(ver Anexo B). Quando a pergunta foi direcionada aos técnicos, 77,27% acharam bom,
suficiente ou razoável (23,53% consideram insuficiente e ruim).
Ao questionar atletas se os estabelecimentos de ensino ofereceram algum tratamento especial
a eles, 62,5% responderam que não. Já em relação à assistência financeira, 78,12% dos atletas
também disseram não (18,75% receberam ajuda). Ainda neste tema, 77,27% dos treinadores
afirmaram ser bom, suficiente ou razoável o apoio oferecido aos atletas (22,72% indicaram
que é insuficiente ou ruim).
No Pilar 5, os atletas avaliados apresentaram números discrepantes sobre o tempo de
dedicação aos treinos, alcançando uma média de 14,5 horas semanais de treinamento.
Sobre a qualidade dos serviços médicos de apoio recebidos, como fisioterapia e nutrição,
no último ano, 81,81% dos treinadores avaliaram o serviço de “A Hebraica” como bom,
suficiente ou razoável (18,18% insuficiente). Por outro lado, eles afirmaram que a maioria dos
atletas não utiliza tais serviços (ver Anexo C).
O Pilar 6 se refere à infraestrutura de treinamento, principalmente às instalações esportivas
destinadas às atividades de atletas de rendimento. No quesito acessibilidade ao centro de
treinamento, 100% responderam ser boa, suficiente ou razoável. Quanto à qualidade, 86,36%
disseram ser boa, suficiente ou razoável. A disponibilidade das infraestruturas de treinamento
é boa, suficiente ou razoável para 95,45%, confirmando a excelência da estrutura do clube. O
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índice de respostas vai de acordo com a opinião dos dirigentes.
O Pilar 7 trata do suporte e desenvolvimento da carreira dos técnicos e verifica se existem boas
oportunidades para que eles se desenvolvam como treinadores de elite. Grande parte (62,5%)
dos entrevistados não realizou cursos de formação geral ou específicos nos últimos 12 meses,
mas 33,33% buscaram uma reciclagem profissional por iniciativa própria. Entretanto, os
atletas pesquisados avaliaram muito bem o nível de seus técnicos (conhecimento/experiência
e habilidades técnicas e interpessoais), indicando que o clube possui um bom número de
técnicos qualificados. Dentre os treinadores entrevistados, 100% recebem salário mensal
para exercer essa função (No anexo D é possível ver as sugestões dos treinadores para o
desenvolvimento do esporte no clube “A Hebraica”).
O Pilar 8 trata da realização e da participação de atletas de rendimento em competições
nacionais e internacionais. Para os dirigentes, 47,05% consideram insuficiente. Na visão dos
treinadores, 77,27% consideram bom ou suficiente e 22,72% acham razoável a frequência
de competições para jovens no Brasil. Os atletas, por sua vez, têm outra visão: 54,88%
consideram o número de competições inadequado.
O Pilar 9 aborda a presença de informação científica no esporte de rendimento. Ou seja,
quando o clube realiza uma abordagem coordenada para a organização e a divulgação de
pesquisas e informações científicas. Como não há setor de alto rendimento, as medidas em
relação ao tema ocorrem de forma isolada ou por iniciativa de treinadores e atletas.
Por fim, perguntou-se aos dirigentes: “é valido desenvolver a política de esporte de alto
rendimento no clube “A Hebraica?” Para 77,77%, sim Já aos atletas, foi feita a seguinte
pergunta: “o que pode ter faltado na sua trajetória como esportista?” (ver Tabela 3)

O que pode ter faltado na sua trajetória como esportista?
01) Organização política

12

20,5%

02) Maior apoio na equipe de base

8

17,8%

03) Apoio financeiro

9

16,4%

04) Infraestrutura

11

15,1%

05) Pesquisa científica

15

12,3%

06) Competições nacionais e internacionais

13

11,0%

07) Outros

5

6,8%

73

100%

Total

3 | CONCLUSÃO
“A Hebraica” deve tomar as seguintes medidas, considerando as características listadas no
trabalho:
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1.

Melhora na organização de políticas esportivas;

2.

Maior apoio às equipes de base;

3.

Apoio financeiro ao esporte de rendimento;
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4.

Infraestrutura.

O estudo comprova a importância da criação de um setor de alto rendimento em “A Hebraica”,
priorizando: organização política esportiva, atualização e adequação estatutária, formas de
captação de recursos e benefícios do esporte como complementação da educação geral. A
proposta é que o atleta seja beneficiado desde a base até o auge de sua carreira.
A Macabíada é um exemplo de megaevento importante para a instituição e para a
comunidade judaica, ganhando importância no projeto da instituição e, consequentemente,
complementando o ciclo esportivo de muitos atletas.
Como “A Hebraica” é o maior centro esportivo de detecção e projeção de atletas da comunidade
judaica no Brasil, o sistema de suporte deve ser fornecido para que os atletas progridam e
construam sua carreira esportiva.
Com a proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016, alcançar o sucesso desportivo internacional
tornou-se o objetivo principal de várias organizações esportivas brasileiras. Nesse contexto,
“A Hebraica” possui tradição de liderança em gestão esportiva e pode vir a ser um importante
centro de alto rendimento do país.
O objetivo deste projeto foi realizar uma análise descritiva do modelo de gestão esportiva
de alto rendimento a ser adotado pelo clube “A Hebraica”, demonstrando que sua gestão
esportiva possui características para alcançar um sucesso maior, melhor e por etapas (estaduais,
nacionais, internacionais e Macabíada).
Espera-se, portanto, que “A Hebraica” desenvolva seu potencial no alto rendimento, faça a
adequação estatutária para poder receber projetos de leis de incentivo e, assim, contribua
significativamente para o desenvolvimento do esporte de rendimento no Brasil.
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O Anexo A apresenta o número de atletas, treinadores e dirigentes que responderam aos
questionários, divididos por sexo e média de idade.

ANEXO A
Número

Pesquisa

Convites
Válidos

%

Atletas

33

45,83%

23

69,69%

10

30,30%

21

Técnicos

22

30,55%

19

86,36%

3

13,63%

42

Dirigentes 17

23,61%

14

82,35%

3

17,64%

54

Total

100,0%

56

78,9%

15

21,1%

35

72

Homens

%
Homens

Número
Mulheres

%
Média de
Mulheres Idade

O Anexo B aponta os atletas que utilizaram ou receberam ajuda do clube.

ANEXO B
Ajuda recebida para jovens atletas
Treinamento intensivo

18

18,9%

Participação em campeonatos nacionais

15

15,8%

Treinamento extra (parte física)

14

14,7%

Calendário

14

14,7%

Transporte

10

10,5%

Uniforme e equipamentos

8

8,4%

Treinamento em grupo

7

7,4%

Instalações

6

6,3%

Não recebeu apoio da Hebraica

2

2,1%

Bolsa universitária

1

1,1%

Total

95

100%

O Anexo C traz os serviços de Medicina Esportiva oferecidos pelo clube que são utilizados
pelos atletas.
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ANEXO C

O Anexo D exibe as sugestões propostas pelos treinadores para a melhora dos trabalhos no
clube.

ANEXO D
Sugestões de treinadores do clube “A Hebraica”
Política esportiva do clube

7

41,17%

Sala de preparação física melhor

4

23,52%

Investimento em marketing esportivo

4

23,52%

Equipamentos para treinamento

3

17,64%

Ajuda de custo aos atletas

3

17,64%

Maior reconhecimento dos Treinadores

2

11,76%

Participação em campeonatos nacionais e internacionais

1

5,88%

Investimento do clube na reciclagem dos profissionais

1

5,88%

Outras opções não significantes

1

5,88%

Total
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RESUMO

As práticas de gestão ambiental são, ainda, muito tímidas nas organizações esportivas olímpicas. Apenas recentemente foi lançada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) uma
agenda de atividades, a Agenda 2020, na qual o assunto é abordado com mais profundidade
– apesar de o cuidado com o meio ambiente estar previsto há muito na Carta Olímpica, estatuto que rege o COI. O presente trabalho tem o desafio de levantar, por meio de pesquisas,
quais as melhores práticas de sustentabilidade ambiental empregadas, ou implantadas, por
organizações esportivas de grande importância e como elas podem servir de referência para o
Comitê Olímpico do Brasil (COB). O estudo também procurou analisar ferramentas teóricas de gestão ambiental que possam servir como modelo de adaptação para a administração
esportiva. Os resultados mostram que, embora ainda pequenas, ações ligadas ao esporte vêm
crescendo e podem embasar uma iniciativa do COB de ter seu próprio programa de sustentabilidade ambiental. E que, ao fazer isso, a entidade pode dar um grande passo em relação à
inovação, à gestão responsável e à valorização de sua marca.
Palavras-chave: gestão ambiental, Carta Olímpica, sustentabilidade.

ABSTRACT

Environmental management practices are still very timid in Olympic sports organizations. Only
recently been launched by the International Olympic Committee (IOC) a schedule of activities,
the Agenda 2020, in which the subject is covered in more depth - even though the care for the
environment be foreseen long in the Olympic Charter, statute governing the IOC. This work has
the challenge to raise, through research, what are the best practices in environmental sustainability
preached, or implanted, by sports organizations of great importance and how they can serve as
reference for the Brazil Olympic Committee (COB). The study also sought to examine theoretical
tools of environmental management that can serve as adaptation model for sport administration.
The results show that even small, actions related to sports have been growing and can support an
COB's initiative to have its own environmental sustainability program. And that, in doing so, the
organization can take a big step towards innovation, stewardship and enhancement of its brand
Keywords: environmental management, Olympic Charter, sustainability.
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1 | INTRODUÇÃO
O conceito de sustentabilidade não se resume apenas a questões relativas à preservação
do meio ambiente. Atualmente, a sustentabilidade comporta diversos aspectos, como o
econômico, o social, o cultural e, claro, o ambiental. Numa empresa, uma gestão sustentável
está intimamente ligada à responsabilidade social, como está inserida na sociedade e como é
vista pelas pessoas. No caso deste trabalho, no entanto, a abordagem será apenas em relação
à sustentabilidade ambiental, e ao quanto ela pode contribuir com a gestão do Comitê
Olímpico do Brasil.
As questões relativas ao meio ambiente não são mais preocupações apenas de especialistas na
área: há muito elas fazem parte do dia a dia da população, nas cidades ou no campo. Afinal,
um desmatamento de um importante ecossistema pode influenciar no clima de uma cidade,
mesmo que a quilômetros de distância. Por isso, toda a sociedade – aqui, especificamente,
a brasileira – está sendo chamada a contribuir com a preservação e a melhoria do meio
ambiente, para que todos tenham uma vida mais saudável e de melhor bem-estar. É este o
sentido indicado pelo conceito de desenvolvimento sustentável, que foi assim definido pelo
Relatório Brundtland, documento elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento, órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), e publicado em 1987:
“É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.
O meio esportivo não está dissociado do restante da sociedade, tampouco as entidades
esportivas que compõem o Movimento Olímpico, a principal delas o Comitê Olímpico
Internacional (COI). Por conta de sua representatividade e do papel que exerce dentro da
comunidade esportiva mundial, a entidade máxima do esporte olímpico tem procurado, por
meio de suas atividades, estar alinhada às melhores ações de sustentabilidade, além de mostrar
que a prática do esporte pode caminhar lado a lado com a preservação do meio ambiente. A
Carta Olímpica, documento que funciona como estatuto do Comitê Olímpico Internacional
e que estabelece os princípios fundamentais e os valores essenciais do Olimpismo – filosofia
de vida que utiliza o esporte como instrumento de promoção da paz, da união, e do respeito
por regras e adversários –, tem no parágrafo 13 da regra 2, inserida no capítulo 1, a seguinte
diretriz:
“Incentivar e apoiar uma abordagem responsável às questões ambientais, promover o desenvolvimento
sustentável no esporte e exigir que, por conseguinte, os Jogos Olímpicos sejam realizados nessas
conformidades” (2014, p.17).

Da teoria para a prática, o COI lançou, em 2014, a Agenda Olímpica 2020, na qual, entre
diversos assuntos, dedica capítulo especial ao tema Sustentabilidade e Legado, que não só
abarca a área ambiental, mas também a econômica e a social. Não é uma ação isolada, o
COI já produziu, com o passar dos anos, diversos dispositivos referentes à sustentabilidade –
muitos deles relativos aos Jogos Olímpicos – até se chegar a este mais recente documento. Isso
mostra a importância como o tema é tratado na entidade e o quanto sua esfera de ação vem
sendo ampliada, como será demonstrado ao longo deste trabalho.
A sustentabilidade é uma preocupação constante do COI quando se trata da organização dos
Jogos Olímpicos – há uma área específica no Comitê dos Jogos Rio 2016 –, ganhando cada
vez mais destaque e espaço no cotidiano da instituição, com a criação até de uma gerência
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própria para a questão. Não só o COI, mas alguns Comitês Olímpicos Nacionais (CONs)
também já acenam com ações de sustentabilidade ligadas à gestão esportiva, como o Comitê
Olímpico dos Estados Unidos (USOC, sigla em inglês). Porém, no Comitê Olímpico do
Brasil ainda não há uma atenção devida ao assunto, apenas algumas recomendações. A maioria
delas apenas pela ocasião da realização dos Jogos Escolares da Juventude – evento organizado
anualmente pelo COB –, e que nem sempre são seguidas corretamente.
Por isso, este trabalho, em consonância com as diretrizes e decisões mais atuais do Comitê
Olímpico Internacional, tem como proposta a implantação de um programa de sustentabilidade
ambiental no Comitê Olímpico do Brasil, que possa permear as ações – esportivas ou não
– da entidade, sejam elas desenvolvidas em suas sedes (Barra da Tijuca e CT Time Brasil)
ou em seus eventos. Um programa a ser inserido na política gerencial da empresa, com o
fim de proporcionar benefícios ambientais, econômicos, sociais e de valorização à marca da
entidade. E que, por fim, sirva de modelo a outras organizações esportivas brasileiras, tendo
em vista que o COB é a entidade máxima do esporte no país.
1.1 Revisão Bibliográfica
A questão da sustentabilidade ambiental é amplamente abordada pela literatura especializada,
brasileira ou do exterior. Mas, não foram muitas as publicações encontradas relacionadas à
gestão esportiva, a maioria documentos internos ou manuais de procedimentos das próprias
organizações esportivas. Assim, foram trazidas referências sobre a gestão ambiental em
empresas, normas ambientais e até planos de sustentabilidade em eventos esportivos, no
intuito de sustentar os argumentos aqui expostos.
Empresas de grande porte procuram implantar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que
se torna um aliado das organizações para que mantenham seus processos, aspectos e impactos
ambientais sob controle, proporcionando-as uma chancela de ambientalmente responsáveis.
Como diz Kraemer (2002), os SGAs podem ser assim definidos:
“Um sistema de gestão ambiental pode ser definido como um conjunto de procedimentos para gerir
ou administrar uma organização, de forma a obter um melhor relacionamento com o meio ambiente.
(...) por definição, sistematizam todas as etapas dos processos envolvidos com o desenvolvimento das
atividades corporativas, desde a contratação de recursos humanos até a distribuição dos bens e produtos
almejados. Desta forma, é possível tornar as etapas de trabalho mais inteligentes, mediante priorização de
metas e prazos, com uma utilização mais racional dos recursos disponíveis”.

Diferentemente de empresas de capital, o Comitê Olímpico do Brasil é uma organização
não governamental sem fins lucrativos, que atua na gestão técnica-administrativa e no
desenvolvimento dos esportes olímpicos no Brasil. Ou seja, não trabalha com a confecção
ou venda de produtos, nem tem consumidores como clientes. No entanto, está inserido
na sociedade e se utiliza de recursos advindos do meio ambiente, seja para suas atividades
administrativas ou esportivas propriamente ditas. Poderia, portanto, adotar algo próximo a
um sistema de gestão ambiental, adequado à sua área de atuação, e colher benefícios com essa
iniciativa. Ainda segundo Kraemer (2002), são vários os benefícios proporcionados a uma
organização quando esta adota um sistema de gestão ambiental, assim elencados pela autora:
l
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BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

• Economia de Custos
• Redução do consumo de água, energia e outros insumos.
• Reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos, e diminuição de efluentes.
• Redução de multas e penalidades por poluição.

• Incremento de Receita
• Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes”, que podem ser vendidos a preços mais altos.
• Aumento da participação no mercado, devido à inovação dos produtos e à menor concorrência.
• Linhas de novos produtos para novos mercados.
• Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição da poluição.
BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS

• Melhoria da imagem institucional.
• Renovação da carteira de produtos.
• Aumento da produtividade.
• Alto comprometimento do pessoal.
• Melhoria nas relações de trabalho.
• Melhoria da criatividade para novos desafios.
• Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas.
• Acesso assegurado ao mercado externo.
• Melhor adequação aos padrões ambientais.

Quadro 1 – Benefícios da Gestão Ambiental
Fonte: Adaptado de North, K. Environmental business management. Genebra: ILO, 1992. In: Cagnin, 1999.

Como se observa no quadro anterior, adaptando-o para a realidade do COB – já que o quadro
trata de uma empresa com fins lucrativos –, a entidade pode colher benefícios econômicos,
e, principalmente, estratégicos, como a melhoria da imagem institucional, nas relações de
trabalho e na criatividade para novos desafios. Um programa de sustentabilidade ambiental
próprio, portanto, poderia servir de norte para o COB, além de inserir a entidade na prática
de boa gestão, o que geraria uma valorização ainda maior de sua marca diante do público
(interno ou externo). Para isso, pode-se fazer uma leve adaptação do que é recomendado ao
meio empresarial para uma organização esportiva. Afirmam Mazzali, Rosa Pedreira e Schleder:
“Nas empresas e demais organizações, uma gestão sustentável zelará pela geração de valor aos seus
acionistas/cotistas e também aos seus demais públicos de relacionamento, como clientes, consumidores,
fornecedores, colaboradores, estado, comunidade e, até mesmo, o meio ambiente” (2013, p.16).

Com a proximidade da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o COB
tem um exemplo muito próximo de ações ambientalmente responsáveis a serem adotadas,
que podem ser referência e adequadas a sua gestão. O Comitê Organizador dos Jogos Rio
2016 elaborou seu Plano de Gestão da Sustentabilidade, com práticas sustentáveis voltadas
para o maior evento esportivo mundial. O documento tem 106 páginas e dedica capítulos
inteiros a transporte e logística, conservação e recuperação ambiental, gestão de resíduos,
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envolvimento e conscientização das pessoas, acessibilidade, diversidade e inclusão, cadeia de
suprimentos sustentável e gestão e transparência. Abaixo, um trecho do Plano de Gestão dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (2013, p.7):
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016™ são regidos pelos princípios definidos na norma ABNT
NBR ISO 20121 para sistemas de gestão de sustentabilidade em eventos. São eles:
Responsabilidade: estamos encarregados de conduzir todas as nossas atividades com responsabilidade
social, ambiental e econômica. Ou seja, em todas as nossas iniciativas buscamos equilíbrio entre
considerações econômicas, redução do impacto ambiental negativo e promoção de benefício social.
Transparência: comunicamos de maneira clara, precisa, oportuna e honesta sobre a forma como nossas
atividades afetam a sociedade, a economia e o meio ambiente, publicando regularmente os resultados das
decisões tomadas e o impacto dos Jogos sobre o meio ambiente, a sociedade e a economia.

O plano, como se pode ver, é regido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com
sua norma ABNT NBR ISO 20121. Essa é uma norma específica para eventos, dentre eles
esportivos, e poderia ser usada como base para os Jogos Escolares da Juventude, competição
organizada duas vezes ao ano pelo COB, assim como para o Prêmio Brasil Olímpico e
os eventos promovidos pelo Instituto Olímpico Brasileiro, pois a norma cabe também
para acontecimentos culturais (exposições, apresentações) e sociais (festas, formaturas e
conferências). É claro que os Jogos Escolares da Juventude não concorrem com a magnitude
dos Jogos Olímpicos, tampouco os outros eventos citados. Mas, principalmente o evento
estudantil, poderia ter um plano de sustentabilidade próprio, que seria parte de um programa
elaborado pelo COB.
Os Jogos Escolares da Juventude geram diversos impactos ambientais, como o alto consumo
de água e de energia, a produção de resíduos sólidos, na comunidade local e no transporte
de pessoas. A norma ISO 20121, portanto, poderia auxiliar o COB quando da organização
do evento. A norma, mesmo não obrigatória, traz diretrizes para os gestores de produção,
oferecendo soluções no desenvolvimento da sustentabilidade em eventos. Assim discorre
sobre as propostas da norma Daniel Freitas, diretor de sustentabilidade do Instituto Brasileiro
de Eventos (IBEV), em entrevista ao site Mundo do Marketing (2012):
“As propostas são de que os impactos causados, tanto na questão ambiental quanto social e econômica,
sejam medidos pelas empresas e também pelos stakeholders, que são os fornecedores, organizadores,
patrocinadores, público visitante e os participantes. Desejamos que todos os envolvidos possam medir
quais os impactos causados nestas três áreas e tentem minimizar os danos das ações”.

1.2 Objetivos
Não é fácil implantar um programa nesse sentido, tanto em eventos quanto em ações
administrativas do COB, já que são muitos os entes envolvidos. Mas, um estudo e uma
projeção da aplicação de normas é um primeiro passo para a criação de um programa próprio
de sustentabilidade. Os principais objetivos deste trabalho, assim, são trazer o tema da gestão
ambiental para dentro do Comitê Olímpico do Brasil – seja no cotidiano administrativo ou
em seus eventos –, e demonstrar o quanto ela pode ser importante não somente para a própria
entidade como para as comunidades ao entorno, com avaliações prévias de suas ações e seus
possíveis impactos, e o quanto eles podem ser eliminados ou mitigados.
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2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 Respeito ao meio ambiente: um princípio do Olimpismo
O Manual de Administração Esportiva é uma publicação do Comitê Olímpico Internacional,
lançada originalmente, em 1986, e revista algumas vezes, a última delas em 2014. É o livro
básico dos Cursos de Administração Esportiva, adotado, inclusive, como fio condutor deste
Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE). A publicação é dividida em 60 unidades,
nas quais são abordados os mais variados assuntos. Destaque, por conta deste trabalho, à
unidade 25, cujo título é Esporte e Meio Ambiente e que trata o meio ambiente, tal qual a
Carta Olímpica, como parte integrante do Olimpismo. Assim versam trechos da introdução
deste capítulo:
“Reconhecendo sua responsabilidade de promover o desenvolvimento sustentável, o COI considera o
meio ambiente parte integrante do Olimpismo, paralelamente ao esporte e à cultura. Em 1995, criou a
Comissão de Esporte e Meio Ambiente para apresentar recomendações de promoção do desenvolvimento
sustentável e responsabilidade ambiental” (2014, p. 142).
“O COI (...) esforça-se por promover Jogos Olímpicos que respeitem o meio ambiente e atendam aos
padrões do desenvolvimento sustentável. Também tem por objetivo conscientizar os membros da Família
Olímpica e os praticantes do esporte da importância de um meio ambiente saudável e do desenvolvimento
sustentável” (2014, p. 142).

Ou seja, o COI não somente recomenda ações de desenvolvimento sustentável como incentiva
membros da Família Olímpica – neste caso, podemos citar o Comitê Olímpico do Brasil –
sobre a importância de um meio ambiente saudável.
Em 2011, o COB lançou o seu Mapa Estratégico, divulgando suas ações, suas metas e seus
objetivos. Sob o título Processos Internos, há o item “Promover o Olimpismo”. Se por um
lado, a entidade possui departamento próprio para ações culturais e educativas, ainda não se
ateve com afinco a questões do meio ambiente, por isso o escopo deste trabalho versar sobre
a implantação de um programa de sustentabilidade ambiental no COB.
Na busca por embasar o estudo, o Comitê Olímpico Internacional foi importante fonte de
pesquisa, a fim de se conhecer melhor o que faz a entidade em relação ao desenvolvimento
sustentável. Após o conhecimento da existência de uma área responsável pelo tema, um
questionário com 12 perguntas foi elaborado e endereçado ao COI no dia 29 de abril de
2015 (anexo A).
Este questionário foi formulado com perguntas abertas, em que o entrevistado – neste caso,
Michelle Lemaître, atual gerente de sustentabilidade da entidade – estava livre para responder
o que quiser, e sobre crenças, formuladas a partir de expectativas sobre a concretude dos fatos.
Até recentemente, Lemaître era a responsável pela sustentabilidade na organização dos Jogos
Olímpicos. Hoje, porém, a área de atuação de Michelle é bem mais ampla. Além de olhar
para os Jogos, ela é a gerente do Departamento de Desenvolvimento Corporativo, Gestão de
Marca e Sustentabilidade, uma área que conjuga justamente assuntos que se interligam e que
são o espectro deste trabalho.
As respostas enviadas por Michelle foram ao encontro do tema proposto, tendo em vista as
recentes ações do COI no sentido de promover o desenvolvimento sustentável. E serviram
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tanto de mola propulsora do trabalho como de incentivo para uma possível introdução de um
programa de sustentabilidade de acordo com as características do COB. É bom sempre deixar
claro que o conceito de sustentabilidade atualmente, tanto nas empresas quanto em entidades
como o Comitê Olímpico Internacional, é bastante amplo, mas aqui a preocupação inicial
ainda é com a esfera ambiental.
Segundo Lemaître, o lançamento da Agenda Olímpica 2020 pelo COI, em 2014, indica uma
mudança de postura da entidade em relação à sustentabilidade, agora com uma preocupação
mais global, e não só mais ligada à realização dos Jogos Olímpicos. Além da agenda, está
prevista, ainda em 2015, a divulgação, por parte do COI, de sua política para o assunto. A
própria gerente da área, após uma reestruturação, será responsável por trabalhar integralmente
com a sustentabilidade e suas esferas ambiental, econômica e social.
Nas respostas de Lemaître, está demonstrado o quanto a questão da sustentabilidade no COI é
perene, sendo constantemente abordada, revista, ampliada e aperfeiçoada. Isso vem à tona logo
na resposta da pergunta de número 1, quando Michelle diz que trabalhava no Departamento
de Jogos Olímpicos e supervisionava a sustentabilidade por uma perspectiva dos Jogos em si.
Porém, após a Agenda 2020, o COI passou a ter uma visão mais global e integrada sobre o
assunto, daí a decisão de incluir a área no Departamento de Desenvolvimento Corporativo, o
que resultou na ida da gerente para o setor. O departamento funciona dentro da sede do COI,
em Lausanne, na Suíça, e é composto por cerca de dez profissionais, sendo cada um deles
responsável por um assunto determinado, e com Lemaître trabalhando em tempo integral na
área de sustentabilidade (respostas 2, 3, 4 e 5).
Ou seja, a sustentabilidade é um assunto em voga, atual e que está no cerne de um departamento
importante, ao lado de áreas como a de gerenciamento de projetos e de valorização da marca
olímpica. No COI, se trata de uma questão estratégica, com gerência própria e que não
pode estar dissociada das demais áreas. Segundo a gerente, até o fim de 2015 (resposta de
número 6), estará traçada pelo COI uma política própria, voltada exclusivamente para a
sustentabilidade.
Por isso, é preciso que o COB trate do tema com a devida importância, como uma área
estratégica e que pode ajudar a render frutos econômicos e de aumento de percepção da
marca. Ressaltando mais uma vez que o estudo diz respeito, a princípio, a um programa de
sustentabilidade ambiental a ser adotado pela entidade, nada impede que esse programa,
depois de implantado, seja ampliado futuramente. Pois é isso que já vem fazendo o COI,
cuja Comissão para o Meio Ambiente será reestruturada, conforme as diretrizes da Agenda
2020, e passará a ser denominada Comissão de Sustentabilidade e Legado, como observado
na resposta da pergunta 7 do questionário. Uma política de responsabilidade social, em
que estaria contida a sustentabilidade ambiental, pode nortear toda a identidade de uma
instituição, como afirma Pinheiro (2010, p. 10):
“Importante levantar também que a Responsabilidade Social não deve ser vista como ação de marketing,
mas sim como um princípio que norteia toda a empresa, devendo ser apropriada por seus interlocutores
e reforçando não só sua imagem como sua própria identidade. A política de Responsabilidade Social
deve estar refletida em cada ação, na sua postura e em atitudes em geral, para que seu público perceba e
reconheça este compromisso.”

O Comitê Olímpico Internacional, a princípio, não faz recomendações específicas, quanto à
sustentabilidade, a seus filiados. Mas a gerente Michelle Lemaître aponta, ao responder as questões
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8 e 11, que uma série de ações comuns pode ser seguida, ou aperfeiçoada, pelos membros da Família
Olímpica. Dentre as ações, políticas de mobilidade, de descarte de resíduos e de gestão de carbono.
O COI produz até mesmo documentos específicos para o desenvolvimento sustentável, que podem
ser consultados a qualquer tempo pelas entidades esportivas, conforme demonstrado pela resposta
de número 9. Incluindo aí, ferramentas de aprendizado online relativas ao assunto.
A gerente de sustentabilidade do COI deixa claro, por fim, o quanto é importante e benéfico para
os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) terem seus próprios programas de sustentabilidade,
de acordo com a realidade de cada país (resposta da questão 12). Essas iniciativas, mesmo
que adotadas, a princípio, parcialmente (questão 10), tornariam as entidades mais saudáveis
economicamente e mais bem adaptadas para minimizar seus impactos ambientais e sociais.
Antes mesmo de uma nova política de sustentabilidade ser adotada pelo COI, há muito a
entidade promove recomendações em relação ao meio ambiente. Um dos seus documentos,
o Manual de Esporte e Meio Ambiente, versa justamente sobre a importância de se conjugar
a prática do esporte e o respeito ao meio ambiente. Em seu Capítulo 2 – Recomendações
Ambientais, entre muitos itens, um em especial discorre sobre equipamentos esportivos. Diz
ele, em seu parágrafo inicial:
“Devido à grande variedade de modalidades e o desenvolvimento de novas tecnologias para os
equipamentos esportivos, o mercado de artigos esportivos é incrivelmente variado e, ao mesmo tempo,
altamente especializado. Esta evolução levou à utilização de novas substâncias no processo de fabricação.
Algumas destas substâncias são potencialmente tóxicas e elas podem ser prejudiciais durante o fabrico, na
utilização ou na eliminação do equipamento. Outro ponto a se ter em mente é a vida mais curta de alguns
equipamentos, que podem ser tornar obsoletos e rapidamente descartados.” (2005, p.36).

Em outro ponto, o manual destaca sobre os meios de transporte:
“(...) O transporte contribui para diversos perigos ambientais, particularmente a poluição do ar (efeito de
estufa, a formação de ozônio ao nível do solo, PAHs) e problemas de saúde relacionados. Uma redução
nas distâncias percorridas com carros particulares, incentivos na promoção do transporte público e do
transporte não poluente (por exemplo, bicicletas) (...) pode minimizar consideravelmente a poluição do
ar, o ruído e a perturbação (...)” (2005, p.37).

O manual cita exemplos gerais, mas que poderiam ser perfeitamente adaptados para a
realidade do Comitê Olímpico do Brasil. Entre suas atividades, o COB tem um Centro de
Treinamento altamente qualificado, com modernos equipamentos esportivos; por outro lado,
organiza os Jogos Escolares da Juventude, em duas cidades diferentes do Brasil, onde há forte
demanda por meios de transporte, um alto número de jovens atletas e grandes deslocamentos.
Em relação aos Jogos Escolares, por sinal, foi feito um relatório sobre uma das etapas realizadas
em 2014, na qual foram constatadas muitas falhas em relação à política ambiental. A ressaltar
que este evento é direcionado a jovens atletas, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17
anos, e tem um forte apelo de conscientização e educacional.
Segundo o relatório, realizado pelo analista ambiental Diego Luiz Fonseca, entre outras
críticas, “havia apenas ações pontuais e de pouca eficiência”, “o plantio de árvore nas escolas foi
mal organizado e acabou não sendo realizado” e “houve pouca ação educativa, comunicação
visual do descarte deficitária e pouco uso de squeeze, com preferência ao copo de plástico”.
Por isso, como dito anteriormente, os Jogos Escolares poderiam ser objeto de um programa
de sustentabilidade ambiental, baseado na norma ABNT NBR ISO 20121.
Vale ressaltar que alguns Comitês Olímpicos Nacionais já seguiram certas recomendações do

279

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

COI em relação à gestão ambiental. O Comitê dos Estados Unidos, por exemplo, lançou em
2012 o seu programa Green Ring (ou Anel Verde), que permeou todas as ações relacionadas
às delegações norte-americanas que competiram nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Londres
2012. Dentre as principais ações, viagem em veículos movidos a biocombustíveis, para o
deslocamento de atletas em treinos ou competições, compra de materiais cujas fábricas
possuíam selos de certificação ambiental, adoção de carbono neutro nas viagens dos membros
das delegações, práticas de sustentabilidade nos Centros de Treinamento Olímpicos localizados
no país, como o uso racional de água e energia, entre outras medidas.
Sendo assim, seria importante o COB começar a olhar com mais atenção para esta área. Além
de suas atuais sedes, a entidade pode herdar de legado várias instalações esportivas previstas
para os Jogos Rio 2016, que comporiam o seu Centro Olímpico de Treinamento (COT).
Uma futura sede do COB também está prevista, para depois dos Jogos Olímpicos, a estar
localizada bem próxima ao COT. Ou seja, nada mais apropriada que uma discussão em
torno do tema, que poderia envolver diversas áreas da entidade, como as unidades financeira,
jurídica, de recursos humanos, de estratégia e legado, comunicação, juventude e infraestrutura
e performance esportiva. Com tantas demandas no presente e no futuro, a sustentabilidade
pode permear várias áreas, ganhando um espaço e um programa próprio dentro do Comitê
Olímpico do Brasil, assim como ocorre no COI.
Afinal, estamos discorrendo sobre como lidar de forma responsável com os recursos advindos
do meio ambiente, e é natural que o COB, por sua representação na sociedade, caminhe na
direção de uma gestão ambientalmente sustentável. Além de ir ao encontro de uma das metas
de seu Mapa Estratégico, a de “Promover o Olimpismo”.

3 | CONCLUSÃO
O que se pretende com este trabalho, na verdade, é mostrar que é possível adotar práticas
sustentáveis no dia a dia do Comitê Olímpico do Brasil, com um programa bem delineado,
que abarque e ligue todos os setores da entidade, respeitando orçamentos e características
próprias não só do COB como da realidade brasileira.
Uma gestão sustentável, com boas práticas ambientais, estaria de acordo também com o que
recomenda o Comitê Olímpico Internacional e geraria benefícios econômicos, sociais e de
valorização da marca. Por fim, a adoção de um modelo neste sentido serviria de referência a
outras organizações esportivas brasileiras, principalmente as confederações filiadas, tendo em
vista ser o COB a entidade máxima do esporte no país.
Tudo o que foi dito até aqui tem como principal objetivo a adoção de um programa de
sustentabilidade que atenda ao Comitê Olímpico do Brasil. Porém, tão importante quanto, é
a conscientização geral de que medidas que menor impactem o meio ambiente são benéficas
a toda a sociedade. Respeitar, e cuidar do meio ambiente – conceito não restrito à fauna e
à flora, mas todos que são parte do nosso planeta –, significa cuidar de nós mesmos e das
futuras gerações. Nós somos parte do meio ambiente, o COB é parte do meio ambiente.
“O universo é constituído por uma imensa teia de relações de tal forma que cada um vive pelo outro, para
o outro e com o outro; o ser humano é um nó de relações voltado para todas as direções”.
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ANEXO A
1. Você trabalha em um departamento específico voltado para assuntos de sustentabilidade
no Comitê Olímpico Internacional?
(Do you work in a specific department to environmental sustainability issues in the
International Olympic Committee?)

My title is Head of Sustainability and I work within the IOC’s Corporate Development,
Brand and Sustainability Department. We look at sustainability not from just an environment
perspective but from all angles i.e. social, economic and environment. Up until one month
ago, I worked within the Olympic Games Department and oversaw sustainability from an
Olympic Games perspective. With the IOC’s Olympic Agenda 2020, the decision to have
a more global and integrated approach to sustainability was taken – hence the decision to
include sustainability within Corporate Development and my move there. I will continue to
oversee sustainability and the Olympic Games from my new position.

2. O departamento funciona dentro da sede do Comitê Olímpico Internacional?
(Does this department work within the IOC headquarters?)

Yes, it does.

3. Por quais tipos de profissionais é formado o departamento?
(What kind of professionals is made the department?)

The Department is comprised of approximately 10 people. I work full-time on sustainability.
One person works full-time on the Olympic brand, one on project management, two oversee
the progress of the IOC’s new office building, one provides the team and the Director with
administration support, the Director, and the remaining people work on various corporate
projects.

4. Como é o organograma do setor? A quem vocês se reportam?
(How is the organization chart of the area? Whom your area report to?)

All staff within the Department report directly to the Director.
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5. O departamento trabalha apenas com sustentabilidade ambiental ou envolve outros
aspectos, como o social, o econômico?
(Does the department come only to environmental sustainability or also to social, economic
and other issues?)

Sustainability for the IOC covers all three spheres i.e. environment, social and economic.

6. O Comitê Olímpico Internacional possui uma política de sustentabilidade permanente
ou apenas impõe obrigações relativas a este assunto às sedes dos grandes eventos
multiesportivos?
(Does the International Olympic Committee has a sustainability policy or only imposes
obligations on seats of large multi-sport events?)

The IOC will compile its sustainability policy this year.

7. Há uma referência a uma comissão de sustentabilidade ambiental no site do Comitê
Olímpico Internacional, na seção de Desenvolvimento Sustentável. Como funciona esta
comissão e quais são as suas responsabilidades?
(There is a reference to a Commission for the Environment on the website of the International
Olympic Committee, in the section on Sustainable Development. How does this committee
works and what are its responsibilities?)
The IOC Commission for the Environment is a commission that existed to provide
environmental guidance and support to the IOC. As part of the IOC’s Olympic Agenda 2020
process, this commission – together with all other IOC Commissions – will be restructured
this year in line with the recommendations received throughout the stakeholder engagement
process conducted in 2014. The new commission will be called Sustainability and Legacy.

8. O COI recomenda aos CONs que adotem práticas de sustentabilidade? Há algum
prêmio a ser entregue a um CON que se destacar nesta área?
(Does the IOC recommend the NOCs to adopt sustainable practices? Is there any award to
the NOC in that matter?)

The IOC recommends all organizations to adopt sustainable practices. As far as I am aware, the
IOC doesn’t allocate awards in this area however would be more than happy to communicate
the efforts being made by the NOC via the Olympic.org website and its regular on-line
communications to all members of the Olympic Movement.
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9. Há algum documento oficial do COI sobre desenvolvimento sustentável com
recomendações a serem seguidas pelos CONs?
(Is there any official document of the IOC on sustainable development to be followed by the
NOCs?)

There are no specific documents on sustainable development that have to be followed by
NOCs, however the IOC has produced documents to assist them be more sustainable i.e.
• IOC’s Agenda 21
• http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_300.pdf
• IOC Sport and the Environment Manual
• http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_963.pdf
• IOC Games Sustainability Compass
• http://extrassets.olympic.org/OGKM/2013/Sustainability/index.html
• The IOC has also supported the development of on-line sustainability educational tools/
modules i.e.
• AISTS sport sustainability e-learning modules – http://www.sport-sustainability.com/
• AISTS Sustainability Sport and Event Toolkit – http://www.aists.org/sset
10. Meu trabalho de conclusão do curso tem como tema “Programa de Sustentabilidade
do Comitê Olímpico do Brasil (COB)”. É possível adotar um programa deste tipo aqui
no COB?
(My paper theme is “Brazil Olympic Committee (BOC) Sustainability Program”. Is it possible
to adapt this program in BOC?)

That is entirely up to you and Brazilian Olympic Committee. I recommend you discuss this
possibility with the BOC. They may not be able to adopt the program in its entirety straight
away however they may be willing to make some initial changes to their current operations.
When the see the benefits of these changes, this will hopefully incite them to implement
more proposals.

11. Quais recomendações do COI eu preciso incluir neste programa?
(What are the recommendations of the IOC I need to include in this program?)

The IOC doesn’t have any specific recommendations that have to be included into an
organization’s sustainability program. It is the responsibility of each organization to look at
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their operations, the environment in which they operate, the areas of their operations that are
considered “risks” and need to be improved, the areas of their operations where good work
is already being done and/or where opportunities exist. Only the operation itself can do this.
That being said, there are of course a number of areas that are “common” to the majority of
organizations e.g. ethical sourcing, health and safety, mobility, waste, carbon management,
stakeholder consultation…

12. Na sua opinião, é importante o COB ter o seu próprio programa de sustentabilidade?
(In your opinion, how important is the Brazil NOC to have a specific sustainability program?)

Personally, I think it is important and beneficial for all organizations have a sustainability
program. Through the implementation of a sustainability program, organizations are able to
make well-advised decisions that make good business sense and that take into account the
environmental and social impacts of their decisions.
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RESUMO

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 garantiram uma posição de destaque ao Brasil
no cenário esportivo mundial. A partir deste contexto, este trabalho teve como principal
objetivo sugerir e demonstrar a importância do esporte como atividade extracurricular nas
escolas, visando ao melhor crescimento e ao desenvolvimento dos jovens no país. Por meio
de referências bibliográficas, definiu-se conceitos de como o esporte escolar está previsto na
legislação brasileira e como elas estão sendo aplicadas, além de apresentar caminhos de que o
investimento deve começar cedo, em instituições de ensino, sempre como atividade extracurricular e sem interferir no aprendizado dos alunos. A importância do estudo está relacionada
à relevância do acesso ao esporte a esses garotos, de modo que eles evoluam ao longo da juventude. Os resultados comprovam que o investimento no esporte escolar, como atividade
extracurricular, é benéfico para toda a sociedade, e a pesquisa reforça que a prática esportiva
potencializa a construção do caráter e promove virtudes necessárias para uma causa maior ao
longo de suas vidas.
Palavras-chave: Atividade extracurricular, escola e desenvolvimento.

ABSTRACT

The Rio 2016 Olympic and Paralympic Games secured a highlight position to Brasil in the international sports scenario. From this context, this study aimed to suggest and demonstrate the
importance of sport as an extracurricular activity in schools for a better growth and development of
young people in Brazil. The methodology used was made through references to define concepts such
as how school sport is foreseen in the Brazilian legislation and how they are being applied, showing
ways that investment should begin in school sports, always as an extracurricular activity and never
interfering in teaching students. The importance of this project is related to the relevance of access
to sport for young people to have a better development and growth throughout their youth. The
results show that investment in school sport as an extracurricular activity is beneficial for society,
because the research reinforces that the practice of sport activity enhances the character building
and promotes virtues necessary for a greater cause throughout their lives.
Keywords: Extracurricular activity, school and development.
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1 |INTRODUÇÃO
O momento delicado da economia e da política brasileira é preocupante. Com a divulgação de
novos escândalos de corrupção, o volume de investimentos é cada vez menor, principalmente
em pastas como saúde, educação e esportes. A escassez de recursos dificulta ainda mais a
criação de projetos direcionados à população, que precisa de bem-estar, inclusão social,
educação e menos jovens envolvidos com as drogas e a criminalidade. Os governos (municipal,
estadual e federal) precisam criar projetos voltados aos jovens, já que o futuro do país é de
responsabilidade deles. O país necessita de novos núcleos que mantenham os jovens ocupados
em horário integral, tendo a oportunidade de agirem como adolescentes e se prepararem
melhor para o futuro. Esse trabalho precisa ser desenvolvido entre as secretarias de Educação
e Esporte. A pesquisa a seguir tem o objetivo de sugerir e demonstrar a importância da
atividade extracurricular nas escolas para o melhor crescimento e desenvolvimento dos jovens
brasileiros.
Conceito de Esporte
Segundo Tubino (1993, p. 26), o esporte é um dos principais fenômenos socioculturais da
humanidade e pode ser entendido pela abrangência de três manifestações:
• esporte-educação;
• esporte-participação;
• esporte-performance.
O esporte-educação, também chamado de esporte educacional, não deve ser compreendido como uma
extensão do esporte-performance para escola. Ao contrário, em vez de reproduzir o esporte de rendimento,
esta manifestação deve ser mais um processo educativo na formação dos jovens, uma preparação para
o exercício da cidadania. Tem caráter formativo e deve ser desenvolvido na infância e adolescência, na
escola e fora dela. O esporte-participação ou esporte popular, por sua vez, se apoia no princípio do
prazer lúdico, no lazer e na utilização construtiva do tempo livre. Esta manifestação esportiva não tem
compromisso com regras institucionais ou de qualquer tipo e tem na participação o seu sentido maior,
podendo promover por meio dela o bem-estar dos praticantes, que é a sua verdadeira finalidade. O
esporte-performance ou de rendimento, que muitos chamam de esporte de alto nível ou alta competição,
foi a manifestação esportiva que norteou o conceito de esporte durante muito tempo, e hoje representa
apenas uma parte da abrangência desse conceito. (TUBINO, 1993, p.26 a 28)

Legislação do Desporto Nacional
O Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) diz que é dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Já o Artigo 16, do mesmo estatuto, relata que o direito à liberdade compreende os seguintes
aspectos:
• IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
No Artigo 59, os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a
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destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas
para a infância e a juventude.
Por fim, consta no Artigo 71 que a criança e o adolescente têm direito à informação, à
cultura, a lazer, a esportes, a diversões, a espetáculos e a produtos e serviços que respeitem sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Atividade extracurricular
A atividade extracurricular esportiva deve fazer parte de todo processo educativo do jovem.
Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2006), através da
Resolução nº 14/2006, entende que:
“A atividade extracurricular pode ser compreendida como uma ação educativa complementar, como todo
e qualquer trabalho educativo complementar à escola, realizado em conformidade com o projeto políticopedagógico local, voltado para o desenvolvimento pessoal, promoção social, fortalecimento da autoestima,
transformando seus beneficiários em cidadãos conscientes e participantes do contexto socioambiental
em que vivem. Salienta ainda, como objetivo desta ação, garantir a redução da exposição de crianças,
adolescentes e jovens a situações de risco, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais e
ambientais promovendo o ingresso, o regresso, a permanência e a motivação dos alunos para o alcance do
sucesso educacional, por meio da transformação da escola em um espaço atrativo e, consequentemente
de melhor qualidade educacional.”

Importância das atividades extracurriculares
Guedes & Guedes (1997), afirmam que a prática de exercícios físicos habituais, além de
promover a saúde, influencia na reabilitação de determinadas patologias associadas ao
aumento dos índices de morbidade e de mortalidade. A importância desta prática impacta
em todos os campos funcionais de uma pessoa, afeta diretamente o comportamento futuro e
tem relação direta com os pensamentos, que poderão surgir ao longo da vida.
Além da promoção de saúde, as atividades, segundo Cunha e Cunha (2003), estão inseridas em
uma perspectiva holística da educação. Sendo assim, as atividades extracurriculares deveriam
assumir o seu papel social, deixando de limitar-se a atividades meramente ocupacionais,
buscando desempenhar suas funções educativas. Esse papel social demonstra as possibilidades
de relacionamentos interpessoais, amadurecimento e desenvolvimento da personalidade do
indivíduo.
Cunha e Cunha (2013), também demonstram que é comum observar, nas atividades
extracurriculares esportivas, os professores negligenciarem as potencialidades educativas do
esporte em prol do ensino tecnológico. Muitas vezes, esse fator impossibilita a identificação
de um jovem com talento em uma determinada modalidade esportiva, impedindo um futuro
promissor.
De acordo com Fredericks e Eccles (2008, p.1030), no âmbito do desenvolvimento psicossocial
e da formação do público jovem, estudos mostram que as atividades extracurriculares podem
refletir positivamente na autoestima, no desempenho escolar e na capacidade de interação
social e familiar. Outro ponto positivo é que as atividades extracurriculares estão associadas a
baixas taxas de depressão, usos de entorpecentes e evasão escolar.
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Segundo o portal UOL (2013), o Pnud (programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)
divulgou um relatório apontando que o Brasil, em 2012, tinha a terceira maior taxa de
abandono escolar entre os 100 países com maior IDH (índice de desenvolvimento humano).
Logo, as atividades extracurriculares apresentam apenas pontos positivos e influentes na vida
de um jovem, tendo como objetivo melhorar aspectos que podem ser determinantes para suas
vidas.
OBJETIVO GERAL
A partir desse contexto, o objetivo é sugerir e demonstrar a importância do esporte como
atividade extracurricular nas escolas para um melhor crescimento e desenvolvimento dos
jovens.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Verificar o cenário das atividades extracurriculares nas escolas do ensino médio da cidade
do Rio de Janeiro;
• Demonstrar a importância dos esportes nas escolas;
• Demonstrar os modelos de atividades extracurriculares de outros países;
• Elencar a importância do poder público e das confederações no desenvolvimento dessas
atividades.
JUSTIFICATIVA
A atividade extracurricular, nas escolas do Brasil, é muito questionada se comparada a outros
países. Sendo assim, quando o Brasil vive seu ápice ao sediar os Jogos Olímpicos, esta passa a ser
uma grande oportunidade e vitrine para promover o desenvolvimento do esporte nas escolas
do Estado do Rio de Janeiro. O investimento no esporte, como atividade extracurricular,
pode gerar diversos fatores benéficos aos jovens, como melhor rendimento nas notas, melhora
na concentração, disciplina, responsabilidade, habilidades de liderança e diminuição das taxas
de obesidade. O esporte escolar mantém os jovens ocupados por longos períodos de tempo,
afastando-os do mundo da criminalidade e das drogas e gerando momentos de alegria.
O esporte tem a habilidade de formar cidadãos, ensinando valores, demonstrando a
importância de se trabalhar em grupo e de se pensar no coletivo. Portanto, o esporte escolar
como atividade extracurricular não pode ser tratado como custo, e sim como investimento.
Além do mais, tal investimento pode gerar oportunidades de estudo, tais como, bolsas em
faculdades e intercâmbios no exterior.
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2 | DESENVOLVIMENTO
METODOLOGIA
De acordo com a natureza dos dados, a pesquisa deve ser classificada como básica, pois foi
realizada através de pesquisas bibliográficas. O problema apresentado é de caráter qualitativo,
e os objetivos são de forma descritiva, pois foram abordados fatores que levam aos resultados
finais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos possibilitaram o desenvolvimento de propostas para promover a
melhoria no desenvolvimento e o fomento das atividades extracurriculares nas escolas do
Rio de Janeiro. A partir do estudo e da análise da oferta das escolas, foi possível identificar a
necessidade de implantação de uma metodologia que criasse um modelo para realizar essas
atividades e incrementar o processo de iniciação.
No Brasil, esses processos são muito mais demorados do que em outros países, o que dificulta
a criação de projetos. Em algumas áreas, o país não oferece serviço adequado. É o caso
dos jovens que frequentam escolas públicas e têm menos acesso às informações, levando
desvantagem em termos de conhecimento em relação aos que frequentam as particulares. A
falta de estrutura, de organização e de verba para investimento, entre outros, torna o ensino e
a criação de projetos para as escolas mais difíceis.
Segundo o Artigo 205 da Constituição Federal Brasileira:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988)

A falta de oferta de atividades nas escolas públicas gera uma grande diferença para as
particulares, que promovem ensino em horário integral, gerando integração entre os estudos
e as atividades físicas.
O esporte é peça fundamental no desenvolvimento educacional de uma pessoa, é responsável
por gastar a energia do corpo, proporcionando momentos de pura adrenalina, competitividade
e alegria.
“O esporte é um elemento cultural diferenciado, com grande abrangência e dependências, é componente da
cultura universal que alia a saúde à alegria, que serve tanto à Educação como ao lazer. Sua prática tem tal apelo
que cria um verdadeiro espírito esportivo.” (PEREIRA, 1988, p.223)

Em vários momentos, o esporte é também fator fundamental para o desenvolvimento da
criança e do adolescente, justificando sua inserção no programa de cada escola. Ele cria
disciplina e métodos de aprendizagem obrigatórios para se integrar uma equipe; e resulta no
surgimento de ídolos, no quais as crianças podem se espelhar. O esporte precisa estar inserido
dentro do contexto educacional, ser tratado pelas escolas, principalmente as públicas, como
necessidade. Sua prática como instrumento educacional visa ao desenvolvimento integral das
crianças, dos jovens e dos adolescentes, além de capacitar para lidar com as suas necessidades,
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desejos e expectativas. Isso possibilita o desenvolvimento de competências técnicas, sociais e
comunicativas.
Vale ressaltar que a questão não aborda a Educação Física, mas o esporte como atividade
extracurricular, considerando as escolas em tempo integral, que oferecem uma série de
modalidades aos alunos.
Entre a Educação Física e o esporte escolar, há uma diferença técnica e didática. Este último
é um complemento da Educação Física escolar, sendo esta, digamos, de caráter mais regular
(SADI et al, 2004). São duas coisas diferentes, mas que precisam estar unidas para uma
melhor formação dos alunos.
A prática de esportes nas escolas tem grande papel no crescimento de crianças, jovens e
adolescentes. Trata-se de um procedimento pedagógico que pode ser muito utilizado na
escola porque necessita de poucos materiais. Através do esporte, a sociedade se desenvolve, o
aluno é motivado a aprender, as habilidades são aperfeiçoadas, desenvolve-se a criatividade,
a cognição e se aprende a resolver problemas e tomar decisões. A maior preocupação é com
o desenvolvimento desses jovens, que podem vir a ser mais preparados e capacitados se
praticarem um esporte na escola.
No cenário atual do país, o esporte é apenas oferecido como disciplina de Educação Física, e
nada é proposto fora de seu horário de sala de aula. Na maioria das escolas, cumpre-se apenas
as obrigações.
De acordo com Cunha (2013), as atividades extracurriculares consistem em um currículo
paralelo ao obrigatório, sendo aquelas escolhidas desenvolvidas simultaneamente ao currículo
oficial.
“Consideram que os alunos que praticam atividades extracurriculares de forma moderada (em tempo e
quantidade) não apresentam tantas queixas físicas e defendem que se pode dever ao fato de sentirem dever
cumprido por agradar aos pais e por outro lado também têm tempo para fazer outras coisas.” (CUNHA,
2013 apud MELAMN et al., 2007)

Em um estudo sobre a importância das atividades extracurriculares e a relação com os
pares, Eccles e Barber (1999, p.31) descobriram que os alunos que praticam atividades
extracurriculares têm mais amigos com melhores resultados e planejam ingressar no ensino
superior, algo que ocorre em menor escala com os alunos que não praticam. Defendese que os jovens, na maioria das vezes, participam de atividades extracurriculares porque
estão intrinsecamente motivados, querendo demonstrar esforço, persistência, concentração
e explorar sua identidade. Os jovens que praticam atividades extracurriculares possuem
características que fazem com que eles obtenham vantagem ao longo de suas vidas.
“A participação em qualquer atividade extracurricular previu notas melhores dos alunos no ensino médio
do que o esperado. A participação em esportes gera liderança baseada na escola, atividades de espírito
da escola, e clubes acadêmicos predicado com a maior probabilidade de estar matriculado nas escolas.
A participação em atividades pró-sociais foi relacionada a menores aumentos no uso de álcool e drogas.
(ECCLES E BARBER 1999, p.25)

Segundo Noleto (2001), a escola acaba também sendo um lugar de diálogo, troca e construção
de novas possibilidades, podendo as atividades extracurriculares estimular os alunos a
frequentarem as aulas e revertendo o quadro de repetência e evasão.
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Um exemplo disso é o “Projeto Escola Aberta”, de Pernambuco, onde houve diminuição de
54% dos índices de violência. Já no Rio de Janeiro, através do “Programa Escolas da Paz”, este
índice caiu em 31%.
As atividades extracurriculares são de suma importância para a formação dos jovens
brasileiros. Por sinal, o país poderia se espelhar em modelos similares, como o dos Estados
Unidos, em que as escolas públicas oferecem esportes, clínicas de artes, jogos de raciocínio e
aulas de dança para todos os matriculados. De acordo com a experiência do autor, as escolas
americanas promovem as atividades como se fosse uma obrigação, ainda que elas não tenham
verba. No entanto, eles não medem esforços para que os alunos tenham a oportunidade
de participar de atividades, proporcionando-lhes momentos de alegria e ensinamentos de
competitividade. São oferecidas modalidades como: futebol, futebol americano, basquete,
vôlei, baseball, atletismo, natação e saltos ornamentais; além disso, há clube de xadrez, clube
de dança, aula de reforço linguístico (para os que buscam aprender novo idioma ou melhorar
o inglês), entre outras atividades.
“O esporte é um patrimônio nacional e que o esporte, no seu melhor, pode construir o caráter e promover
as virtudes da honestidade, respeito, trabalho em equipe, dedicação e compromisso com uma causa
maior. Lições de esporte (boas e más) transcendem o campo de jogo, transbordando para a sala de aula,
o mundo dos negócios, na comunidade, e contribui para a formação do caráter e cultura dos cidadãos da
América.” (USADA, 2010, p.3)

Na verdade, a atividade extracurricular oferecida pelas escolas americanas é também cidadania.
Foi observado em um estudo realizado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos, em 2010,
que o esporte oferece muitos benefícios para a sociedade. A maioria dos adultos concorda que
o esporte proporciona uma fonte de diversão e prazer (88%), pode reduzir a criminalidade e
a delinquência juvenil (84%), pode ensinar valiosas lições de vida (80%) e também unir as
pessoas e fortalecer comunidades (76%). Ao todo, 60% dos adultos concordam que o esporte
promove valores positivos.
Nos Estados Unidos, cada atividade é oferecida durante seis meses após o horário escolar.
Após esse período, o aluno poderá escolher uma nova atividade, fazendo com que os alunos
tenham atividades ao longo do ano letivo. A única exigência para participar é que o aluno
tenha média sete (7,0). Além da oferta da prática esportiva, as escolas são incentivadas pelo
Governo Federal a promoverem competições (regionais, estaduais e nacionais) ao longo do
ano. Isso serve de incentivo para que os alunos representem suas respectivas instituições.
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Figura 1 – Influência potencial e influência real sobre os jovens (USADA, 2010)

A Figura 1 apresenta a opinião dos adultos em relação à influência potencial e real que os
esportes têm para os jovens nos Estados Unidos. Nota-se que, na primeira, o esporte é visto
como terceiro item mais importante. Já na segunda, é o maior influenciador entre os jovens.
Os países europeus também oferecem atividades extracurriculares para os alunos da rede
de ensino, mas em parceria com os clubes. Além de estabelecer a Educação Física como
disciplina obrigatória no currículo escolar, a Europa está tentando incentivar os jovens a
serem fisicamente ativos fora do horário de ensino regular. Eles têm a oportunidade de ver o
esporte e a atividade física como atraentes e acessíveis, de modo que estarão mais motivados
para apreciá-los (COMISSÃO EUROPEIA, 2013).
Ainda de acordo com a Comissão Europeia (2013), estas atividades costumam fortalecer o
trabalho em equipe, a comunicação, a cooperação, as relações entre as escolas e a comunidade
em geral. Elas também são vistas como medida adequada para resolver os problemas de
violência escolar e assédio moral, além da defesa de valores universais de igualdade e paz.
Fora os benefícios sociais, a Comissão Europeia identificou que os jovens compreendem que
podem seguir a carreira de atleta e dedicar tempo extra para suas atividades físicas preferidas.
Enquanto isso, eles também desejam progredir com sua educação e aprendem a conciliar o
treinamento esportivo com as exigências feitas na escola. A maioria das escolas, em associação
com os clubes, promove competições e fazem preparatórios para campeonatos de alto nível e
até internacionais.
Segundo Johnson e Johnson (1996), as atividades dos clubes no Japão ocorrem diariamente e
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após o horário escolar. Os professores são atribuídos como patrocinadores, mas muitas vezes
os próprios alunos é que determinam as atividades diárias do clube. Os estudantes podem se
inscrever em um clube, raramente mudando de ano para ano. Na maioria das escolas, os clubes
podem ser divididos em dois tipos: esportes (baseball, futebol, judô, trilha, tênis, natação,
softball, voleibol, rugby) e cultura (inglês, radiodifusão, caligrafia, ciência, matemática). As
atividades duram duas horas diárias, sendo que muitos clubes não interrompem essa rotina
durante as férias escolares.
Na Austrália, por sua vez, segundo pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, as
atividades extracurriculares oferecem a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento das
habilidades em um ambiente menos formal do que a sala de aula. Os participantes são capazes
de desenvolver suas habilidades de liderança e trabalho em equipe e têm a oportunidade de
fazer atividades esportivas, de serviço à comunidade, governo escolar, música, arte, teatro e
clubes acadêmicos.
CENÁRIO BRASILEIRO
Foi identificado que apenas as escolas particulares oferecem algum tipo de esporte como
atividade extracurricular. Nas públicas, a pesquisa bibliográfica detectou serem oferecidas
apenas aulas de Educação Física.
O Estado tem como obrigação contribuir e fornecer algum tipo de atividade extracurricular
por meio dos sistemas de ensino e formas assistemáticas de educação. Deve-se evitar a
seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes, visando alcançar o desenvolvimento
integral e a formação para a cidadania e o lazer.
A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, estabelece, em seu Artigo
217, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito
de cada um, observando-se:
• a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização
e funcionamento;
• a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do esporte educacional e,
em casos específicos, do alto rendimento;
• a tratamento diferenciado para o esporte profissional e o não profissional;
• a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
De acordo com a Lei Nº 9.615/98, a gestão de entidades de prática esportiva e entidades
federais de administração, sob a responsabilidade de sociedade com fins lucrativos, é
transformar-se em sociedade comercial com finalidade esportiva, controlando a maioria de
seu capital.
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IMPLEMENTAÇÃO
Estruturação
As confederações e federações estaduais podem ajudar ainda mais a promover a prática
esportiva, tendo participação mais ativa no desenvolvimento e na oferta de atividades. Uma
das alternativas de firmar parceria com os órgãos públicos poderia ser feita via federações
estaduais, que fomentariam o esporte pelo país. As organizações esportivas cederiam
profissionais qualificados em cada modalidade para que pudessem ser ministrados cursos
práticos e específicos aos professores de Educação Física das escolas. Estes, por sua vez,
seriam treinados para aplicarem o ensinamento de forma mais precisa e direcionada a cada
modalidade. Além disso, as federações ficariam responsáveis por acompanhar o processo de
evolução de cada escola.
O fornecimento de material básico ficaria a cargo das confederações, ainda que isso não
seja aplicado a todas as escolas. Isso seria apenas no início do projeto, no qual o governo
(municipal ou estadual) ficaria responsável pela reforma das quadras das escolas.
No vôlei, por exemplo, a confederação poderia fazer a doação de algumas bolas e outros
materiais usados, desde que sirvam ainda para a prática da modalidade. Em conjunto com
o Estado, as entidades poderiam promover uma clínica e palestras com atletas das seleções
brasileiras. Após o start-up do projeto, tanto Estado quanto escolas incluiriam em seu
orçamento um valor destinado à manutenção das modalidades esportivas. Esses programas
serviriam como núcleos de esporte e funcionariam apenas após a aula, sem prejudicar o
ensinamento escolar.
Promoção de competições na escola e entre escolas
Ao final de cada ano, as federações estaduais, em conjunto com as nacionais, seriam responsáveis
por promover um campeonato intercolegial, com a presença das melhores equipes de cada
região da cidade. A seleção dos atletas seria feita por cada escola. Além disso, seriam realizados
torneios internos, dentro da escola, com a participação de todos os alunos. Seria uma espécie
de Jogos Escolares. Este tipo de programa pode ser uma rica experiência de aprendizagem,
incluindo habilidades básicas, como regras, preparação, técnicas e táticas de jogo.
A recompensa por esses eventos seria a participação nos Jogos Escolares da Juventude,
organizados pelo COB. Isso serviria como incentivo para que eles pudessem participar das
atividades, obtivessem boas notas na escola e, de quebra, representassem seu estado em uma
competição nacional.
Gerenciamento e responsabilidades
A responsabilidade pela criação do projeto seria das federações estaduais, em parceria com as
confederações nacionais, ajudando a organizar os processos de gestão para as escolas. Após a
capacitação dos professores de Educação Física, cada escola ficaria responsável por executar as
atividades, sob orientação das entidades. Além disso, as federações estaduais poderiam usar as
escolas como peneiras para o descobrimento de novos talentos do esporte. Outro ponto positivo
seria a presença de clubes e faculdades, sempre em busca de atletas para a base ou para integrar
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a instituição, gerando melhores oportunidades para alguns jovens seguirem profissionalmente
no esporte. Tal modelo é muito parecido com o dos americanos, em que as universidades
buscam os talentos nas escolas, oferecendo bolsa de estudos e, consequentemente, melhores
perspectivas de vida. A necessidade de integração dos jovens e a sua maior participação no
contexto esportivo traz um ganho para o país, com a formação de melhores cidadãos.
A realização desta parceria resultaria em maior oferta de atividades extracurriculares para os
jovens, incentivando a prática esportiva, e a possibilidade de descobrimento de novos atletas
para o alto rendimento, além do fomento do esporte e de oportunidades para os jovens
cursarem faculdades ou atuarem em clubes.
Viva Vôlei
Esse projeto teria as mesmas características do Viva Vôlei, projeto social da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV), funcionando como centros da modalidade para a prática
esportiva após o horário escolar. Os professores capacitados pelas organizações esportivas
ficariam responsáveis pelo desenvolvimento da modalidade.

3 | CONCLUSÃO
Com base nos resultados apresentados, a importância do esporte é reforçada como atividade
extracurricular. A pesquisa confirma que a prática esportiva potencializa a construção do
caráter e promove virtudes necessárias para uma causa maior ao longo de suas vidas.
O esporte deve ser valorizado com o que ele pode oferecer. As lições aprendidas através da
participação no esporte transcendem o campo de jogo e contribuem para a cultura dos jovens.
Sendo assim, o esporte deve estar mais integrado à sociedade.
A atividade extracurricular apresenta diversos benefícios para os jovens, fazendo com que
eles tomem melhores decisões. É preciso criar processos para que as escolas forneçam isso aos
jovens, retirando-os das ruas, diminuindo as chances de qualquer desvio para a criminalidade
e, principalmente, melhorando a formação do jovem brasileiro.
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RESUMO

Não há nada mais complexo em organização de eventos esportivos do que os Jogos Olímpicos. Por esse motivo, os Comitês Organizadores dos Jogos vêm adotando cada vez mais metodologias e boas práticas de gerenciamento de projetos, visando atingir seus objetivos pelo
uso eficiente dos recursos disponíveis. A gestão integrada de projetos de um Comitê Organizador pode ser determinante para a entrega de um evento deste porte. Este trabalho
tem como proposta apresentar uma pesquisa sobre o uso da ferramenta de gerenciamento de
projetos pela Diretoria de Competição Esportiva do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, integrando projetos com outras áreas funcionais. Os resultados
comprovam que a ferramenta atual não facilita a integração de projetos entre os setores e, por
falta de uma metodologia adequada, não é possível afirmar que os projetos estejam alinhados
com os objetivos estratégicos da organização. Ao fim, sugere-se que as boas práticas de gerenciamento de programas e portfólios sejam utilizadas para garantir a integração entre projetos
e o alinhamento com o planejamento estratégico do Comitê Organizador.
Palavras-chave: Eventos esportivos, Jogos Olímpicos, gerenciamento de projetos, integração,
comitê organizador.

ABSTRACT

There is nothing more complex about organizing sporting events than the Olympic Games. For this
reason, Olympic Games Organizing Committees are increasingly adopting project management
methodologies and best practices with a focus on achieving their goals through the efficient use of
the resources available. The project management integration within an organizing committee can
be determining to ensure delivery of an event like that. This study aims to present a research on
the use of the project management tool adopted by the Sport Competition Area of the Rio 2016
Organizing Committee for the Olympic and Paralympic Games, integrating the project between
this area and others. It was identified that this tool has not facilitated the integration of the projects
between the functional areas and, due to lack of a cohesive methodology, it is not possible to state
that the projects are aligned with the strategic objectives of the organization. Finally, it is suggested
that best practices of programme and portfolio management should be taken into consideration in
order to ensure integration among projects and to ensure alignment with the strategic planning of
the organizing committee.
Keywords: Sport events, Olympic Games, project management, integration, organizing committee.
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1 | INTRODUÇÃO
O Brasil ficou em evidência no cenário esportivo após ser eleito país-sede da Copa do Mundo
de futebol de 2014. Logo depois, em 2009, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para
abrigar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Isso tudo depois do país organizar com
sucesso os Jogos Panamericanos e Parapanamericanos de 2007.
A excelência apresentada durante a Copa de 2014 mostrou que o Brasil é capaz de executar
grandes projetos e entregá-los com qualidade, sendo eficaz ao superar as adversidades e a
acolher turistas. Assim, o país se credenciou a receber outros eventos esportivos, de pequeno,
médio e grande porte, atendendo a demanda internacional.
A complexidade na administração de eventos esportivos exige o uso de ferramentas eficientes
de gestão. Caso isso não ocorra, o custo do projeto pode ser afetado diretamente, além de
contribuir para a falta de comunicação entre as partes envolvidas no projeto. Como o cenário
econômico atual não permite o desperdício de recursos, a gestão ineficiente pode comprometer
o cronograma e afetar a qualidade de entrega do evento.
O uso sistemático de ferramentas de avaliação, processos disciplinados e boas práticas podem
ajudar as organizações a definirem o melhor conjunto de investimentos a serem considerados
(CLELAND, 2002). Os eventos esportivos têm data fixa de início e término, não podendo
ser alteradas. Logo, a entrega do evento não pode comprometer o prazo e a qualidade, pois
o planejamento deve estar voltado às necessidades dos atletas, oferecendo-lhes as melhores
condições.
O levantamento de requerimentos deve ser feito de forma detalhada, determinando o escopo
e estabelecendo a matriz de responsabilidade. Muitas vezes, a gestão de grandes eventos
esportivos envolve entregas de diferentes órgãos governamentais, sendo importante garantir
formalmente o compromisso entre as partes e a existência de um processo de gestão integrada
claro e conciso. O escopo, aliás, é determinante para a composição do custo do evento.
A comunicação com as partes interessadas (atletas, federações internacionais, confederações
nacionais, comitês nacionais e patrocinadores) deve ocorrer no início do planejamento,
garantindo a eficiência no gerenciamento das necessidades. A definição de níveis de serviços
para cada cliente e a administração das expectativas devem ocorrer em cada fase do projeto.
Ao determinar seus objetivos e estratégias, a empresa deve reconhecer os direitos legítimos de
seus stakeholders. Cada parte interessada tem razões justificadas para esperar – e muitas vezes
requerer - que a empresa satisfaça suas exigências (KLUYVER & PEARCE II, 2010, p.95).
Por isso, deve-se desenvolver procedimentos de comunicação específicos para cada cliente,
com o objetivo de que as partes interessadas estejam sempre bem informadas.
O sucesso do planejamento e da operação depende diretamente das pessoas envolvidas na sua
organização. Além de um time competente e motivado, é preciso considerar outros recursos
disponíveis, como: local para a realização do evento, mobiliário e aquisição de equipamentos
esportivos. A gestão de contratos deve criar políticas e processos que atendam às necessidades
para o evento, mas em harmonia com as obrigações legais cabíveis, respeitando as normas
vigentes no país.
Desde o início do projeto, deve-se mapear seus riscos inerentes, desenvolvendo e priorizando
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planos de mitigação conforme o estado crítico e a probabilidade de ocorrência do problema.
Por fim, o sucesso do evento passa pela integração do planejamento, com os esforços
convergindo em um objetivo único de entrega e realização.
Como dito anteriormente, não há nada mais complexo no meio esportivo do que a
organização dos Jogos Olímpicos. O PMBOK (2008, p.5) define projeto como: “um esforço
temporário empreendido para criar um novo produto, serviço ou resultado exclusivo”. Rubio
(2007) afirma que “ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos se transformaram em um dos
principais eventos culturais do planeta e sua organização demanda envolvimento direto do
poder público e da iniciativa privada”.
No domínio de gerenciamento de projetos para eventos, os Jogos Olímpicos estão listados
como uma das realizações mais importantes (GRAY & LARSON, 2008). A cada edição, os
Comitês Organizadores empregam mais ferramentas de projetos para sua gestão.
Segundo Antunes (2012), a partir de Sidney 2000, aliando a necessidade de gestão
padronizada ao sucesso gerencial alcançado pelo Comitê Organizador local (SOCOG, em
inglês), o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu adotar um modelo padrão de gestão
pautado em um projeto de governança pré-estabelecido e no controle de atividades, criando
um Master Schedule (ou cronograma genérico de atividades e entregas).
Geralmente, as ferramentas de controle de projetos são aplicadas sem o suporte de uma
metodologia e treinamento da equipe envolvida, podendo criar resistência ao seu uso. Quando
isso ocorre, não há garantia de integração entre os projetos, tornando-se um fator crítico para
a organização de um evento esportivo. Sem a integração correta, o Comitê Organizador dos
Jogos Olímpicos pode acabar usando os recursos de forma ineficiente.
Outro aspecto relevante que deve ser esclarecido na metodologia é a diferença entre o
gerenciamento de projetos e o de programas. O desconhecimento os leva a aplicar as mesmas
ferramentas, técnicas e práticas. Para o PMI (Instituto Internacional de Gerenciamento de
Projetos), um programa é entendido como um grupo de projetos e atividades relacionadas,
gerenciado de forma coordenada para obter benefícios. Jenner (2012) entende o benefício
como uma melhoria mensurável, compreendida como vantagem por uma ou mais partes
interessadas. Para que seja possível o monitoramento da realização efetiva dos benefícios de
um programa, é necessário determinar indicadores de performance (KPIs – Key Performance
Indicators), associados aos benefícios que representem claramente os níveis de mudança
desejados. Os projetos dentro de um programa são relacionados por meio do resultado comum
ou da capacidade coletiva. Além disso, é preciso entender como os projetos se relacionam com
o planejamento estratégico do Comitê Organizador.
“Os projetos, em programas ou portfólios, são um meio de atingir metas e objetivos organizacionais,
geralmente num contexto de um planejamento estratégico. [...] As organizações gerenciam portfólios
com base em seu plano estratégico, o que pode ditar uma hierarquia para o portfólio, programa ou
projetos envolvidos. Um objetivo do gerenciamento de portfólios é maximizar o valor do portfólio
através do exame cuidadoso de seus componentes: os projetos e programas integrantes e outros trabalhos
relacionados. Os componentes que contribuem menos para os objetivos estratégicos do portfólio podem
ser excluídos.” (PMBOK, 2008, p.10)

Para Finocchio (2013), um dos maiores desafios da empresa é ter a visão de todos os projetos
que estão em andamento. Nesse sentido, o gerenciamento de portfólio aponta todos os
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projetos e programas que são executados em determinado período, permitindo escolher
qual é o melhor conjunto de projetos a ser executado. O vínculo dos projetos com o plano
estratégico pode ser realizado utilizando a visão, as metas e os objetivos estratégicos, buscando
equilibrar o uso de recursos e maximizar a geração de valor na execução das atividades
estratégicas e operacionais. O gerenciamento de portfólios oferece alocação de recursos mais
inteligentes, maior compreensão dos benefícios, gerenciamento de dependência e permite
remover projetos e programas redundantes, duplicados e de baixo desempenho.
1.1. Relevância do estudo
Como as tarefas de organização dos eventos esportivos não costumam seguir uma rotina, a
aplicação das ferramentas de gestão de projetos ajuda a controlar esse ambiente de riscos e
incertezas Por ter prazo e custo definido, com uma data de entrega a ser cumprida, os eventos
esportivos recebem recursos somente durante o período de vigência da competição, e seu
escopo envolve tarefas de planejamento, execução e monitoramento.
Prazos e orçamento desafiadores tornam o gerenciamento de projetos uma atividade de
risco iminente. Na maioria das vezes, a urgência no planejamento interfere diretamente na
qualidade dos planos desenvolvidos (VARGAS, 2011, p. 2).
A otimização de recursos no planejamento e na execução de eventos esportivos, por meio de
ferramentas de gerenciamento de projetos, permite que os recursos sejam adequadamente
distribuídos e utilizados.
O objetivo deste trabalho foi verificar a integração entre os projetos da Diretoria de Competição
Esportiva com as demais áreas funcionais e utilizar a ferramenta de gerenciamento de projetos
adotada pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

2 | DESENVOLVIMENTO
A partir de uma pesquisa descritiva qualitativa, buscou-se identificar as percepções dos
profissionais que utilizam o Clarity, ferramenta de gerenciamento de projetos do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, e integrar os projetos gerenciados
pelos entrevistados com os de outras áreas funcionais.
Software de gerenciamento de projetos fabricado pela CA Technologies, o Clarity é composto
por diversos módulos, podendo ser implantados separadamente, e contribui para a gestão
de serviços, projetos, produtos e finanças. Ele oferece aos executivos uma visão em tempo
real de dados dos projetos da organização, investimentos e recursos, elaborando um controle
previsível. Os módulos implantados no Rio 2016 contemplam o controle de cronogramas e
o gerenciamento de riscos.
A população estudada foi composta por coordenadores de projetos que integram a Diretoria
de Competição Esportiva do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio
2016, ocupando funções de especialistas, coordenadores ou gerentes (ver Anexo II). As
amostras foram escolhidas intencionalmente até se alcançar o total de doze questionários
respondidos, representando 75% dos coordenadores de projetos da área.
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A escolha da Diretoria de Competição Esportiva ocorreu com base no Manual Técnico
de Esportes do COI, que nada mais é do que um guia de requerimentos e boas práticas
desenvolvido pela entidade para os Comitês Organizadores. O documento explica que o
esporte é o pilar central da existência dos Jogos Olímpicos, e os atletas são o coração dos
Jogos, os heróis. Ainda segundo a instituição, a Diretoria de Competição Esportiva está no
centro do planejamento dos Jogos, devendo garantir que outras áreas funcionais e demais
partes envolvidas entendam os requerimentos dos atletas e das federações internacionais que
comandam cada esporte. Os atletas e as competições esportivas devem permanecer como o
foco do comitê organizador durante toda sua existência.

Fonte: IOC. Technical Manual on Sport. International Olympic Committee. 2012.

A Diretoria de Competição Esportiva é responsável por planejar, gerenciar e entregar todas as
competições esportivas dos programas olímpico e paralímpico. Isso inclui, entre outras coisas,
o relacionamento com as federações internacionais; os requerimentos para todas as instalações
de competição e de treinamento, além de serviços destinados aos atletas; compra e instalação
de equipamentos esportivos; gerenciamento dos calendários esportivos; e recrutamento de
mais de sete mil voluntários específicos para a área esportiva.
O procedimento técnico adotado para o levantamento dos dados foi realizado por meio de
entrevistas, com questões abertas relacionadas aos objetivos da pesquisa (ver Anexo I). Esse
procedimento foi escolhido para garantir a opinião dos entrevistados de forma rápida e direta.
A primeira questão visa quantificar os projetos situados dentro da Diretoria de Competição
Esportiva. Foram encontrados 21 projetos, além de 33 esportes geridos como projetos. No
total, 54.
A segunda e a terceira questões visam avaliar a ferramenta Clarity e se os entrevistados sabem
utilizá-la. Apesar de todos os cronogramas de projetos da Diretoria de Competição Esportiva
terem sido publicados no Clarity, apenas cinco entrevistados relataram utilizar a ferramenta,
sendo que somente três afirmaram possuir conhecimento adequado.
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Você utiliza o Clarity?
Sim

5 (cinco)

Não

7 (sete)

Tabela 1 – Número de entrevistados que utilizam o Clarity

Mesmo considerando a ferramenta importante, sete entrevistados disseram não utilizá-la
argumentando que não possui linguagem simples e tampouco reflete o planejamento diário
de atividades. Ainda foi exposto que o uso de ferramentas de projetos não está na cultura da
organização, e que o planejamento “está mais na cabeça do que no papel.”
Embora alguns entrevistados tenham realizado treinamentos específicos sobre a ferramenta,
nove deles admitiram não ter conhecimento adequado. Eles responsabilizam, em parte, a
demora em sua implementação, a falta de patrocínio da empresa e a falta de credibilidade no
acompanhamento dos projetos.
Você possui conhecimento adequado para utilizar o Clarity?
Sim

3 (três)

Não

9 (nove)

Tabela 2 – Avaliação de conhecimento sobre o Clarity
Você recebeu treinamento específico para utilizar o Clarity?
Sim

5 (cinco)

Não

7 (sete)

Tabela 3 – Número de entrevistados treinados para utilizar o Clarity

A adoção do Clarity foi incorporada para atualização do cronograma e para relatar riscos
previstos e/ou ocorridos.
Você usa o Clarity para qual função?
Controle de cronograma

3 (três)

Monitoramento de riscos

2 (dois)

Tabela 4 – Função do Clarity para os entrevistados

A quarta e a quinta questões medem se o entrevistado monitora os cronogramas dos projetos e
como isso contribui para a realização de suas entregas. Todos relataram fazer o monitoramento,
principalmente para determinar atividades que precisam de ações, como uso de recurso extra,
avaliações de riscos e planos de mitigação, além de serem escaladas para níveis superiores,
quando necessário.
Porém, na maioria das vezes, isso não ocorre no Clarity. Controles diversos e não institucionais
são empregados a critério dos coordenadores de projetos, como o Project Tracker/Issue Tracker,
planilha eletrônica desenvolvida pela AF VEM (Gerenciamento das Instalações) para realizar
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o controle dos riscos mapeados; o to do list, lista de atividades a serem executadas pela equipe
do projeto; o healthy check, documento em Word para relatar a “saúde” (ou o status) do
projeto; e as ferramentas Microsoft, como MS Project, One Note e outras planilhas em Excel.
Você utiliza outras ferramentas para controle de projetos?
Project Tracker (Excel)

1

Road Map (Excel)

1

Microsoft One Note

1

Microsoft Project

1

Microsoft Word

1

Outras planilhas em Excel

4

Tabela 5 – Uso de outras ferramentas para controle de projeto

Foi relatado que o monitoramento do cronograma facilitava o gerenciamento de pessoas e a
necessidade de recursos para executar as tarefas, assim como foi apontado que isso deveria ter
sido executado pela organização desde o início, incluindo o treinamento em gestão de projetos.
Segundo um dos coordenadores de projetos, “é fundamental uma estrutura organizada de
controle, especialmente quando trabalhamos em projetos simultâneos, para garantir prazo,
qualidade e melhor uso possível dos recursos”. Somente um entrevistado discorda que o
monitoramento do cronograma facilita as entregas.
O monitoramento do cronograma facilita a realização das suas entregas?
Sim

11 (onze)

Não

1 (um)

Tabela 6 – Monitoramento do cronograma

A sexta pergunta avalia o benefício do gerenciamento de projetos para a execução das atividades.
O entrevistado deveria classificar (em uma escala de 0 a 5) o benefício do gerenciamento de
projetos para suas entregas, na qual 0 (zero) significa que não traz benefícios e 5 (cinco)
confirma que as entregas ficariam comprometidas se não houvesse o gerenciamento de
projetos.
Escala

Votos

0 – não traz benefícios

0

1

0

2

1

3

2

4

5

5 – minhas entregas ficariam comprometidas se não houvesse o
gerenciamento de projetos

4

Tabela 7 – Escala do benefício percebido pelo coordenador de projetos

Na gestão dos Jogos, segundo as respostas, “a questão do gerenciamento de projetos é chave,
principalmente para auxiliar as áreas funcionais no seu planejamento de recursos”.
A sétima, oitava e nona questões buscam informações sobre a integração entre os projetos da
Diretoria de Competição Esportiva com as outras áreas do Comitê Organizador e como o
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Clarity facilita essa integração.
Duas pessoas afirmaram que não consideram seus projetos integrados com os projetos de
outras áreas funcionais, alegando não terem visibilidade dos demais setores e analisando o
impacto das entregas. Em contrapartida, o restante respondeu que consideram os projetos
integrados, ainda que somente um tenha dito que ela é feita pelo Clarity. Geralmente, ela
ocorre por meio de reuniões e trocas de e-mails, ainda que o processo não seja eficiente. Um
exemplo disso foi a compra equivocada de equipamentos, pois a área do esporte foi envolvida
apenas no final do processo, ocasionando desperdício de recursos.
Os projetos são integrados?
Sim
Não

10 (dez)
2 (dois)

Tabela 8 – Integração de projetos com outras áreas funcionais
Como é feita essa integração?
Clarity

1 (um)

E-mails/reuniões

5 (cinco)

Suporte de outras AFs ou do PMO

4 (quatro)

Tabela 9 – Meio de integração de projetos

Um entrevistado considerou importante o registro de riscos no Clarity, afirmando que
a ferramenta tem ajudado a interagir com as outras áreas funcionais. Dentre as 58 áreas
funcionais existentes no Comitê, foram relatadas dependências de projetos em 42 delas (ver
Anexo III). As áreas funcionais SCO (Competição Esportiva) e SPP (Políticas e Operações
Esportivas), apesar de fazerem parte da Diretoria de Competição Esportiva, também foram
listadas, demonstrando a interface entre projetos da mesma diretoria. Além de SCO e SPP,
as principais mencionadas foram: FAB (Alimentos e Bebidas), TRA (Transporte), CAW
(Limpeza e Resíduos), MED (Serviços Médicos), VEM (Gerenciamento das Instalações),
VED (Desenvolvimento das Instalações e Estruturas Temporárias) e NCS (Serviços aos
Comitês Nacionais Olímpicos e Paralímpicos).
A décima questão investigou se há o acompanhamento de marcos do cronograma de outras
áreas que impactem os projetos dos entrevistados. Nove deles relataram que sim, mas nem
sempre pelo Clarity.
Acompanha marcos de projetos de outras áreas funcionais?
Sim, por controles próprios

7 (sete)

Sim, no Clarity

2 (dois)

Não faço acompanhamento

3 (três)

Tabela 10 – Acompanhamento de marcos de outras áreas funcionais pelos entrevistados

Por último, a décima primeira pergunta avalia o benefício da integração entre os projetos, e a
resposta de todos foi positiva. Segundo um dos entrevistados, “em um projeto dessa magnitude,
essa integração é fundamental. Atualmente, é muito difícil enxergar essa integração como um
todo”. Foi relatado também que “seria mais fácil se houvesse uma ferramenta. Hoje existe um
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contato individual.” Sobre a atuação do Comitê, um dos coordenadores de projetos afirma:
“não existe uma estrutura organizada, um direcionamento estratégico”.

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Clarity não teve adesão pela Diretoria de Competição Esportiva no modelo de gestão de
projetos do Comitê Organizador. Além disso, não foi desenvolvida uma metodologia para
determinar o que deveria ser classificado como projeto e tampouco um termo de abertura
e planejamento para formalizar que o projeto realmente existia, o seu escopo, as partes
interessadas, premissas, restrições, custo, riscos etc. No início das operações do Comitê, fez-se
uma proposta de modelo de gestão por projetos, baseado em boas práticas de mercado, mas
ele dependia de constante adaptação ao ambiente, ainda sem maturidade no assunto. Assim,
ele perdeu força e não atingiu a uniformidade necessária em todas as áreas funcionais que,
por critérios próprios, passaram a adaptá-lo de acordo com suas premissas particulares de
gestão. Questões ligadas à governança, patrocínio e estratégia podem ter sido determinantes
para isto, mas não foram objetos deste estudo. No entanto, constatou-se que este foi um fator
contribuinte para as falhas de integração identificadas.
Diante de tal cenário, cada coordenador estabeleceu seu próprio gerenciamento de projetos, o
que não chega a ser um problema, mas requer um olhar integrador para acompanhar a adesão
dos projetos ao objetivo central da organização.
Segundo o PMBOK (2008), “os projetos são frequentemente utilizados como meio de atingir
o plano estratégico de uma organização”. Neste caso, não foi identificado um meio formal
para determinar os projetos e garantir que os projetos estivessem alinhados com o plano
estratégico do Comitê.
A cultura, a estrutura organizacional e o grau de maturidade da organização podem influenciar
o modo de execução dos projetos. Como o gerenciamento de projeto não é tipicamente parte
do negócio de gestão de um Comitê Organizador, esforços devem ser feitos para vinculá-lo
aos processos essenciais alinhados com o planejamento estratégico.
Outro ponto importante foi a integração entre os projetos de diferentes áreas funcionais, que
depende mais de um esforço coletivo entre os setores do que uma estrutura gerenciada pelo
Escritório de Projetos (PMO - Project Management Office). Tal conduta nem sempre é a mais
eficiente, e alguns problemas foram identificados no processo. Basta citar como exemplo a
aquisição equivocada de um equipamento esportivo por conta do envolvimento tardio de
uma das partes interessadas, em que o cronograma de compras de equipamentos não foi
divulgado no prazo determinado a todos os envolvidos no processo.
Conclusão
A ferramenta e o sistema de gerenciamento de projetos adotados poderiam ter sido mais eficazes
se houvesse um planejamento adequado de boas práticas (incentivo ao uso, treinamento e
operação assistida), desde o início do funcionamento do Comitê. Toda estrutura funcional
nova ou que sofre mudanças em seus processos requer que essas ações sejam realmente
priorizadas, minimizando resistências, engajando pessoas e tornando o conceito consistente
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dentro do ambiente organizacional.
Sobre a integração entre as diversas áreas funcionais, recomenda-se que os projetos de um
Comitê Organizador estejam baseados no planejamento estratégico e que o gerenciamento
de programas seja adotado como forma de otimizar os recursos na administração de projetos.
O gerenciamento de programas se concentra nas interdependências do projeto e ajuda a
determinar a melhor abordagem para gerenciá-los. Ele pode solucionar as restrições ou
conflitos de recursos que, eventualmente, afetem diversos projetos entre diferentes áreas
funcionais.
Os riscos relatados pelos entrevistados afetam diversos projetos simultaneamente e, se não
forem coordenados entre as partes envolvidas, incluindo todas as esferas de governo, podem
afetar a entrega dos Jogos Olímpicos. Um dos exemplos citados é o risco de atraso na entrega da
Clínica Veterinária, mapeado na área funcional SPP, responsável pela operação da clínica. No
entanto, sua construção é tarefa do governo estadual, e a montagem de estruturas temporárias
fica a cargo da VED. Já a compra dos equipamentos para o centro cirúrgico é feita pela PRO
(Compras), enquanto a entrega pela LOG (Logística), a montagem dos equipamentos de
tecnologia pela AF VTS (Tecnologia das Instalações), o fornecimento de energia para os
equipamentos pela NRG (Energia) e o recrutamento de veterinários para atuar na clínica
WKF (Força de Trabalho). Se a clínica não for entregue no prazo, terá impacto direto na
SCO, responsável pela operação da competição de hipismo. Portanto, qualquer deslize terá
impacto na entrega de todos os outros projetos. A vantagem de se gerenciar riscos no nível do
programa é a visibilidade dos impactos em cada projeto, além da montagem de um plano de
mitigação e um plano de comunicação abrangente para o programa como um todo.
Algumas questões relacionadas ao problema de dependência entre projetos que esse estudo
buscou pesquisar podem ser respondidas com o uso de boas práticas de gestão de portfólio,
como: de que forma cada projeto está contribuindo para o alcance dos resultados? O projeto
precisa continuar existindo ou deve ser eliminado e substituído por outro? Qual a relação
de dependência entre os projetos? Quais projetos precisam ser realizados antes do que
outros? Quais projetos não podem ser iniciados antes que outros acabem? Existem projetos
que causam impacto em outros projetos? E como este impacto será gerenciado? Por fim, as
perguntas principais: será que a hipótese estratégica vai se confirmar? Será que as entregas dos
projetos do portfólio serão suficientes para o alcance dos objetivos estratégicos?
Nesse modelo sugerido, o PMO deve atuar no gerenciamento estratégico do portfólio,
priorizando o monitoramento de projetos e programas interdepartamentais. Além disso, deve
ter uma função diretiva e educativa que comprove o seu valor agregado, demonstrando o
benefício de se adotar práticas de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, através
de treinamento e desenvolvimento dos coordenadores de projetos.
O uso de ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos tem sido empregado com mais
frequência nos Comitês Organizadores, mas ainda não foi estabelecido um modelo ideal para
ser empregado por todos eles. O grande desafio é adotar essas práticas em uma organização
com ciclo de vida curto e, ao mesmo tempo, que está diante de um grande projeto.
Para futuras pesquisas, este trabalho sugere uma investigação nos modelos de PMO
disponíveis, a serem adotados para a gestão de Jogos Olímpicos, considerando as melhores
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práticas de gestão de projetos, programas e portfólios. Propõe-se também uma revisão de
lições aprendidas sobre as ferramentas e práticas utilizados por Comitês Organizadores desde
Sidney 2000.

4 | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADAMS, T.; MEANS, J. The Project Meeting Facilitator. Seattle: PMI Global congress North America, 2006.
ANTUNES, Rodrigo. Gerenciamento de Instalações Esportivas – Implantação do Modelo de Event Manager.
CAGE, 2012.
BUTTRICK, Robert. The project workout: the ultimate handbook of project and programme management. 4th
edition, 2013. Financial Time/Prentice Hall
CA Technologies - Quem somos. Disponível em <http://www.ca.com>. Acesso em 22 jul. 2015.
CLELAND, David e IRELAND, Lewis. Gerência de projetos. 1ª edição. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso
editores, 2002.
DOBBELEER, Nicolas de. Estratégia para desenvolver gerenciamento de projetos em uma empresa de baixa
maturidade. PMI Virtual Library, 2009. Disponível em <http://www.pmi.org>. Acesso em 11 jul. 2015.
FINOCCHIO, José Junior. Gerenciamento de Portfolio usando Project Model Canvas. Rio de Janeiro: PMO
Summit, 2013.
FINOCCHIO, José Junior. Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia. São Paulo: Campus,
2013.
GRAY, Clifford F.; LARSON, Erik W. Gerenciamento de Projetos: o processo gerencial. São Paulo: Mc Graw-Hill
Interamericana do Brasil. 2008.
GITHENS, G D. Rolling Wave Project Planning. Long Beach: PMI Annual Symposium and Congress, 1998.
HAUBNER, Diane. Program Management: overcoming obstacles to success. PMI Virtual Library, 2007. Disponível
em <http://www.pmi.org>. Acesso em 11 jul. 2015.
HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; Hoskisson, Robert E. Administração estratégica: competitividade e
globalização. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
IOC. Technical Manual on Sport. International Olympic Committee. 6th Update Cycle 2012.
JENNER, S. Managing benefits. London: TSO, 2012
KLUYVER, Corlenis A. de; PEARCE II, John A. Estratégia: uma visão executiva. 3. ed., São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010.
MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 2.ed., São Paulo: Atlas, 2003.
PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (guia PMBOK) / Project Management Institute. 4ª
edição, São Paulo: Saraiva, 2012.
PMI. The Standard for Portfolio Management. Project Management Institute. Newtown Square: Four Campus
Boulevard, 2013.
REILING, John. Distinguishing Portfolio Management, Programme Management and Project Management.
2008. Disponível em <http://www.projectsmart.co.uk>. Acesso em 11 jul. 2015.
RUBIO, Katia. Coleção psicologia do esporte. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.
SAMPAIO, Marcio Eduardo Corrêa. O que é Mega Projeto? João Pessoa, PB: Portal dos Administradores, 2008.
Disponível em <http://mecsampaio.com/>. Acesso em 10 jul. 2015.
VARGAS, Ricardo. Urgência: Um fator crítico no planejamento do projeto. Dallas: PMI Global Congress, 2011.

310

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

ANEXO I – QUESTIONÁRIO
1 – Você é gestor de quantos projetos?
2 – Você utiliza a ferramenta de projetos (Clarity) para gerir seus projetos? Caso não, como
conduz essa gestão?
3 – Possui conhecimento adequado para utilizar a ferramenta? Justifique sua resposta.
4 – Você realiza o monitoramento do cronograma dos seus projetos?
5 – O monitoramento do cronograma dos seus projetos facilita a realização das suas entregas?
De que forma?
6 – Em uma escala de 0 a 5, como você avalia o benefício do gerenciamento de projetos
para a realização das suas entregas? (0 = Não traz benefício / 5 = Minhas entregas ficariam
comprometidas se não fossem geridas como projetos)
7 – Seus projetos estão integrados com os de outras áreas funcionais? Como é feita essa
integração?
8 – Dentre as 58 áreas funcionais do Comitê Rio 2016, quantas delas seus projetos têm
dependência? Liste-as.
9 – A ferramenta Clarity facilita a integração dos seus projetos com os de outras áreas
funcionais?
10 – Você realiza o acompanhamento dos marcos de projetos de outras áreas funcionais que
impactam em seus projetos? Se a resposta for sim, como você o acompanha?
11 – De que forma a integração dos seus projetos com os de outras áreas funcionais pode
contribuir para a realização das suas entregas? Você consegue avaliar os benefícios em ter os
projetos integrados?
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ANEXO II – ENTREVISTADOS
a. Sonia Almeida – Gerente Geral de Políticas e Operações Esportivas
b. Gustavo Cerqueira Lima – Gerente de Grupo de Esportes
c. Renata Simões – Gerente de Relacionamento com as Federações Internacionais
d. Patrick Gabrysiak – Gerente de Publicações Esportivas
e. Guilherme Marques – Gerente de Grupo de Esportes
f. Mariana Gomes – Gerente de Serviços Paralímpicos
g. Josué Moraes – Gerente de Grupo de Esportes
h. Patricia Schultz – Gerente de Instalações de Treinamento
i. Felipe Lucero – Coordenador de Força de Trabalho de Esportes
j. Vanessa Salles – Coordenadora de Operações Esportivas
k. Ursula Veloso – Especialista em Calendário de Competição Esportiva
l. Sandra Kawasaki – Gerente de Grupo de Esportes
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ANEXO III – MATRIZ DE RELACIONAMENTO ENTRE A DIRETORIA
DE ESPORTES E AS ÁREAS FUNCIONAIS DO RIO 2016
AFs

SCO/SPP

AAD
ACM
ACR
ADM
BRD
BRM
BRP
CAW
CER
CMM
COM
CTY
CUL
DOP
EDS
EDU
EVS
FAB
FNC
GOR
IFI
IKM
ISP
LAN
LGL
LIC
LOG
LOK
MED
NCS
NRG
OC3
OPV
PAC
PAS
PRE
PRI
PRO
RCA
RES
SAL
SCO
SDE
SEC
SPO
SPP
SPR
SVD
TEL
TEV
TIK
TOR
TRA
TSY
VED
VEM
VTS
WKF
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RESUMO

O aumento na concorrência entre as organizações exige um novo pensamento estratégico de
negócios por parte de gestores e líderes. No âmbito esportivo, esse movimento também está
crescendo em grande velocidade, mas uma das principais barreiras para seu desenvolvimento
no Brasil é a gestão das Organizações Esportivas Olímpicas (OEOs). Quem está passando
por esse processo de profissionalização é o golfe. Apesar de sua história centenária no país, a
modalidade adquiriu uma estrutura profissional apenas depois da confirmação do esporte no
programa olímpico dos Jogos Rio 2016. A partir desse momento, a Confederação Brasileira
de Golfe (CBG) precisou se adaptar rapidamente às novas demandas, tendo sido a primeira
etapa debater questões relativas ao problema de investigação, que contou com a colaboração
de especialistas em gestão esportiva. A partir daí, desenvolveu-se um plano de trabalho: a
metodologia Project Model Canvas. Utilizando pesquisa exploratória bibliográfica sobre os
conceitos relacionados à gestão estratégica, foi possível destacar as metodologias de gestão
para resultados e as seguintes ferramentas, já difundidas no setor privado: gerenciamento
de projetos, planejamento estratégico e governança corporativa. A análise documental buscou informações de projetos atuais da CBG, dados de relatórios gerenciais e informações do
plano esportivo até 2016 para identificar a necessidade de um processo de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos. Este trabalho pretende apresentar uma metodologia de distribuição de recursos entre projetos da CBG, utilizando critérios estratégicos, com base na
Analytic Hierarchy Process (AHP) e no portfólio Model Canvas.
Palavras-chave: Gestão esportiva; gestão estratégica; gestão de portfólios; analytic hierarchy
process (AHP).

ABSTRACT

The increased competition between organizations demanded a new strategic thinking business
managers and leaders. In the sports environment, this movement is growing quickly, but a major obstacle to the development in Brazil is the management of Olympic Sports Organisations
(OEOs). Golf has also been going through this process of professionalization because, despite your
century-old history in the country, the sport just happened to have a professional structure with the
inclusion in the program of 2016 Olympic Games. At that moment, the Brazilian Golf Confederation (CBG) had to adapt immediately to new demands, and the first stage was to discuss issues
related to the research problem, through the collaboration of sports management experts. From that
debate, was generated a work plan through the Model Canvas project to guide the investigation
of the proposed theme. Using a literature exploratory research on the concepts related to strategic
management, was possible to highlight the management methodologies to results and the following
tools: project management, strategic planning and corporate governance. The documentary analysis
of current projects sought information from CBG, management reporting data and sporting plan
information by 2016 to identify the need for a resource allocation decision-making process. This
study presents a resource allocation methodology between the CBG projects using strategic criteria,
based on the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the portfolio Model Canvas.
Keywords: Sports management; strategic management; management portfolios; analytic hierarchy
process (AHP).
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1 | INTRODUÇÃO
1.1 Delimitação do estudo
A constante evolução do mundo e o processo de globalização vêm aumentando a competição
entre as organizações, exigindo novas estratégias empresariais. No âmbito esportivo,
anteriormente com gestão amadora, essa realidade também se aplica, tornando-se um dos
grandes negócios da atualidade e incorporando ações típicas do meio empresarial: marketing,
publicidade, gestão estratégica, consultoria, organização de eventos e recursos humanos.
No caso do golfe, apesar de ser um esporte centenário no Brasil, a modalidade teve sua
primeira estrutura organizacional somente nos anos 1960, quando Seymour G. Marvin,
único brasileiro sócio do Royal & Ancient Golf Club of Saint Andrews, considerado o berço
do esporte, criou a Associação Brasileira de Golfe. Novas mudanças ocorreram até 1976,
quando surge a Confederação Brasileira de Golfe (CBG). Mas a verdadeira transformação, no
modelo de gestão, ocorreu após a inclusão do esporte no programa dos Jogos Olímpicos Rio
2016. A partir de então, a entidade se adaptou rapidamente às novas demandas.
1.2. Revisão bibliográfica
1.2.1. Administração estratégica
A gestão ou administração estratégica procura, sistematicamente, dar enfoque às suas funções
para estabelecer o equilíbrio entre as demandas internas e externas. Ela também pode ser
considerada um conjunto sequencial de análises e escolhas que visa aumentar as chances
da empresa escolher um caminho que gere vantagem competitiva (BARNEY; HESTERLY,
2011, p. 06).
Camargos e Dias (2003) entendem que sua importância se deve à constituição de um conjunto
de ações administrativas que possibilitam aos gestores organizacionais mantê-la integrada
ao seu ambiente e no curso correto de desenvolvimento, assegurando o cumprimento de
objetivos e da missão.
Para Alday (2007), a administração estratégica é um processo de cinco etapas:
• Etapa 1: execução da análise do ambiente. O processo de administração estratégica
tem início com o processo de monitoramento do ambiente organizacional, identificando
riscos e oportunidades. O propósito da análise do ambiente é reconhecer os vários níveis
existentes no ambiente organizacional e entender as recomendações das normas para
realizar uma análise.
• Etapa 2: estabelecer diretriz organizacional. Há dois indicadores principais de direção: a
missão e os objetivos organizacionais. A primeira é a finalidade de uma organização ou a
razão de sua existência. Já a segunda são suas metas. Além disso, existem também outros
dois indicadores de direção nas empresas: a visão (o que as empresas aspiram ser ou se
tornar) e os valores (filosofia que norteia a empresa e que a diferencia das outras).
• Etapa 3: formulação da estratégia, que é definida como um curso de ação para garantir
que a organização alcance seus objetivos. Formular, projetar e selecionar estratégias que
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levem à sua realização. Após a análise do ambiente e definição da diretriz organizacional, a
administração é capaz de traçar cursos alternativos de ação em um esforço para assegurar
o sucesso da organização.
• Etapa 4: implementação da estratégia organizacional, colocando em ação estratégias
desenvolvidas nas etapas anteriores ao processo de administração estratégica. Sem a
implementação efetiva da estratégia, as organizações são incapazes de obter os benefícios
de uma análise organizacional, de uma diretriz organizacional e da formulação de uma
estratégia organizacional.
• Etapa 5: o controle estratégico monitora e avalia o processo de administração estratégica,
no sentido de melhorá-lo e assegurar um funcionamento adequado.

Figura 1 - Etapas do processo de administração estratégica (Adaptado de CERTO e PETER, 2005)

1.2.2. Estratégia
O cenário atual da gestão esportiva, sobretudo no Brasil, aumenta a disputa por mercados
consumidores e patrocinadores, resultando na necessidade de novas estratégias e na quebra
de paradigmas que o mercado corporativo já conhece há mais tempo. Assim, pensar em
estratégia e planejamento passou a ser o caminho para uma vantagem competitiva. Porém,
muitos ainda não têm claros e definidos os conceitos envolvidos.
Tais termos, criados há poucas décadas, ocupam o cotidiano administrativo das empresas,
sendo que o esporte já “pegou emprestado” essas ferramentas e as trouxe para o dia a dia das
OEOs. Por conta disso, esse conceito sofreu várias mudanças e hoje tem significado mais
amplo. Para Barney e Hesterly (2011, p. 4), por exemplo, a estratégia de uma empresa é a
teoria de como ela adquire vantagem competitiva, cuja abordagem tem identificação direta
com o mercado esportivo.
Sertek, Guindani e Martins (2012, p. 113) preferem definir como o conjunto de ações e
iniciativas criativas e intuitivas que levam a empresa ao sucesso. Trata-se da maneira como
a empresa enxerga o mundo, gerando comprometimento com atitudes e respostas para
determinadas situações. No entanto, a abordagem dos autores deixa uma lacuna na definição
do que é o sucesso para uma empresa. Enquanto no varejo pode ser o percentual de lucro, na
organização esportiva pode ser a medalha de ouro.
Certo e Peter (2005, p.13) fazem uma abordagem mais completa, definindo a estratégia como
um curso de ação para garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular estratégias
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é projetar e selecionar ações que levem à realização de objetivos organizacionais. Para isso, será
necessário que a empresa tenha os objetivos bem definidos, de acordo com ambiente em que
está inserida.
Na maioria das definições, é possível identificar que não há algo definitivo e congelado. As
transformações constantes no mundo atual fazem da estratégia algo dinâmico, continuamente
em mutação, tornando possível desempenhar a função de integrar estratégia, organização e
ambiente. Como dito por Camargo e Dias (2003), esse ambiente promove uma sinergia entre
os agentes diretamente envolvidos ou indiretamente influenciados.
Dentre os conceitos de estratégia, um dos mais utilizados atualmente é o de Wright, Kroll e
Parnell (2000), que a definem como um ou mais planos que a alta administração desenvolve para
alcançar resultados consistentes e alinhados com a missão e os objetivos gerais da organização.
Born (2007) ressalta que o processo de formulação deve analisar a situação, enquanto a
implementação da estratégia deve considerar a execução, o controle e a avaliação. Essa última
etapa conclui o processo de planejamento, que precisa ser retroalimentado.
1.3 Objetivos da pesquisa
Buscando o desenvolvimento e o aprimoramento da gestão estratégica da CBG, o tema
central do trabalho é apresentar uma metodologia de distribuição de recursos, que auxilie a
confederação em uma tomada de decisão meritocrática, transparente, de fácil entendimento
e que olhe holisticamente para mais de uma variável, focando no apelo estratégico. Ela deve
ter papéis bem definidos e ser composta de processos, pessoas e ferramentas. Por isso, foram
levantadas questões para delinear o problema:
a. Problema principal: diante da escassez de recursos na CBG, como definir quanto deve ser
destinado e para quais projetos ou ações esses recursos devem ir? As decisões são rastreáveis
(ou seja, é possível rastrear o critério que foi usado)?
b. Problemas secundários: Ao definir os investimentos nos projetos, essa decisão levou em
consideração o conjunto (projetos existentes e aqueles a serem implementados)? Houve
um olhar para o todo? Os stakeholders conhecem as decisões de aplicação de recursos?
A presente análise tem por objetivo descrever a importância dos critérios estratégicos para
a tomada de decisão e os pontos relevantes ao processo de distribuição de recursos entre os
diversos projetos da CBG, que contribuem significativamente para atingir seus objetivos de
forma sistêmica e gradativa.
Para que isso ocorra, será necessário passar por objetivos intermediários, como conhecer
práticas de gestão estratégica, demostrar a importância do planejamento estratégico,
demonstrar a necessidade de indicadores e critérios, relacionar os critérios estratégicos às
metas e aos objetivos do plano estratégico e definir uma metodologia para a distribuição de
recursos.
1.4 Relevância do estudo e hipótese
Uma das dificuldades para o desenvolvimento do esporte brasileiro é a gestão das OEOs.
Por problemas institucionais e administrativos, muitos projetos não conseguem atingir seus
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objetivos ou são atingidos a custos elevados.
Diante de um cenário adverso – dificuldade de recursos financeiros e de capital humano, gastos
excessivos e fora do planejado, falta de planejamento estratégico –, estudos sobre ferramentas
de gestão estratégica e governança corporativa, controle e avaliação de projetos esportivos,
eficiência e eficácia de ações da gestão são importantes para aumentar o conhecimento
organizacional e identificar pontos que precisam de atenção e aprimoramento. Além disso,
fornecerá conhecimento para a área de gerenciamento de projetos esportivos, ganhando cada
vez mais espaço nas OEOs.
Uma das propostas do trabalho é mostrar que a adoção de uma metodologia garante mais
eficiência no uso de recursos financeiros e humanos, aumentando a eficiência do ativo.
Assim, será possível aumentar a transparência e a credibilidade da CBG, gerando vantagem
competitiva na captação de recursos.
Por fim, ao definir as metas e os objetivos baseados no plano estratégico, os critérios estratégicos
servirão de base para a utilização da metodologia na tomada de decisões sobre a distribuição
de recursos.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
A primeira etapa do trabalho foi debater questões relativas ao problema de investigação, com
a colaboração de especialistas em gestão esportiva (MC – presidente de federação esportiva,
com 42 anos de experiência na área e formação em Educação Física; RR – vice-presidente
de federação esportiva e diretor de clube líder na formação de atletas olímpicos, com 16
anos de experiência na área e formação em Comunicação e Marketing; JG – gestor da área
administrativa de confederação esportiva, com oito anos de experiência na área e formação
em Esporte; RC – gestor financeiro de patrocinador de grande porte, com 18 anos na área
e formação em Direito; RRO – gestor de eventos em confederação esportiva, com 18 anos
de experiência na área e formado em Esporte; FD – líder técnico esportivo em confederação
olímpica e paralímpica, com 20 anos de experiência na área técnica e formação em Educação
Física; JF – gerente de projetos certificado pelo Project Management Institute, com dez anos de
experiência em gestão de projetos).
A partir de então, foi gerado um plano de trabalho por meio da metodologia Project Model
Canvas, que vai guiar a investigação do tema.
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Figura 2 – Apresentação do Project Model Canvas

Com a utilização de algumas taxonomias (tipos de pesquisa), o estudo pode ser classificado
quanto aos fins, segundo Vergara (2013, p. 41-42), ou em relação aos objetivos, segundo Gil
(2002, p. 41), e como uma pesquisa exploratória (MASCARENHAS, 2012, p. 46). Essa
conceituação se deve pela falta de estudos que abordem como uma OEO pode se basear em
critérios estratégicos para a divisão de recursos entre as ações da entidade.
Em relação ao procedimento técnico (MASCARENHAS, 2012, p. 49) ou aos meios de
investigação (VERGARA, 2013), a pesquisa é do tipo documental e bibliográfica. Serão
utilizadas informações da CBG e documentos criados pela instituição. Além disso, haverá
uma investigação de conceitos e metodologias da gestão estratégica, ferramentas de gestão,
gerenciamento de projetos, desenvolvimento de critérios estratégicos, assim como referencial
histórico para embasar à fundamentação teórica. Quanto a esse último aspecto, o trabalho
se baseará em diversos autores, de acordo com os três eixos centrais da gestão estratégica:
organizações esportivas olímpicas, controle e avaliação de projetos.
2.2 Resultados encontrados
2.2.1 Planejamento estratégico
Pensar estrategicamente deixou de ser um requisito de grandes empresas e organizações;
conhecer a própria empresa, seus pontos fortes e suas limitações, já não é suficiente em um
mercado com mudanças constantes e exigências crescentes; olhar para frente e, acima de tudo,
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criar seu próprio futuro são prioridades para os empreendedores que planejam e administram
suas ações, independentemente do tamanho da empresa, do ramo de atuação, da estrutura ou
da forma de implementação.
As rápidas mudanças que ocorrem nos ambientes tecnológico, econômico, social e político
deixam claro que uma organização só poderá crescer e progredir se conseguir se ajustar a essa
conjuntura. Para tal, a ferramenta mais utilizada atualmente é o planejamento estratégico,
voltada para as medidas positivas que uma empresa ou organização podem tomar ao
enfrentarem ameaças e aproveitarem as oportunidades encontradas em seu ambiente.
Alday (2007) entende o planejamento estratégico como um instrumento mais flexível que
o conhecido planejamento em longo prazo, no qual o elemento-chave é a seleção de apenas
algumas características e medidas. Trata-se de um instrumento que força, ou pelo menos
estimula, os administradores a pensarem sobre o que é importante e também a se concentrarem
sobre assuntos relevantes.
Chiavenato e Sapiro (2003) ampliam o alcance do planejamento estratégico, quando o
relacionam com os objetivos estratégicos de médio e longo prazo que afetam a direção ou
a viabilidade da organização. O planejamento deve maximizar os resultados e minimizar
as deficiências, utilizando princípios de mais eficiência, eficácia e efetividade. Eles são os
principais critérios de avaliação da gestão.
Um dos resultados do planejamento estratégico é o plano estratégico. Trata-se da consolidação
de ideias, que não produzem resultado algum por si só, pois é na implementação integrada
das ideias que a organização vai obter o melhor da estratégia.
As estratégias reunidas e descritas no plano estratégico determinarão o caminho ou as formas
que a empresa utilizará para atingir seus objetivos. A concepção desse plano é um processo que
deve ter a participação de diversos envolvidos. O projeto tem início com a análise de cenários,
terminando com a elaboração da matriz SWOT, que apresente as ameaças e oportunidades,
sob os pontos de vista interno e externo da organização.
Outro desdobramento é ajudar a esclarecer seis pontos específicos, que fazem parte do
planejamento estratégico: missão, visão, valores, objetivos, estratégia da organização e
desdobramentos dessa mesma estratégia. Assim, após a observação da situação atual da
organização e das possíveis ameaças e oportunidades, obtêm-se o feedback do plano estratégico,
chegando ao monitoramento e aos eventuais ajustes.
Chiavenato e Sapiro (2003), assim como Maximiano (2006), destacam sete elementos que
constituem o processo do planejamento estratégico:
• Declaração da missão é o objetivo fundamental de uma organização. Trata do ponto de
partida para a definição dos objetivos, sendo formalmente expressa e servindo de guia para
os colaboradores da empresa.
• A visão é o estado futuro desejado e alinhado com as aspirações de uma organização, algo
que pode ser definido após decidir o caminho a ser seguido.
• Os valores são o conjunto de sentimentos que estruturam, ou pretendem estruturar, a
cultura organizacional e a prática de uma empresa. Representam um conjunto de princípios
que informam como as pessoas devem reger seus comportamentos na empresa.
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• De forma geral, os objetivos traduzem os resultados essenciais a serem atingidos pela
organização no cumprimento da sua missão. Podem ser resultados qualitativos ou
quantitativos. Os objetivos são definidos de forma concreta (SMART): specific (específico),
measurable (mensuráveis), achievable (alcançáveis), realistics (realistas) e time bound
(temporais).
• As estratégias são descritas com base na análise de ambiente levantada após o agrupamento
por temas e na priorização dos principais objetivos. Devem estar de acordo com as etapas
anteriores (missão, visão e valores). No geral, é uma ação de médio e longo prazo.
• Desdobramentos da estratégia: o planejamento estratégico deve ser desdobrado em
outros planos e meios (planejamento de áreas funcionais, políticas, planos operacionais).
Um dos principais modelos de desdobramento de estratégias corporativas é o modelo
proposto pelo Balanced Scorecard (BSC), criado com a finalidade de desenvolver um novo
grupo de medidas de desempenho integradas ao planejamento estratégico da organização,
sem desprezar as financeiras, mas integrando-as em um modelo único.
O planejamento estratégico de uma organização está intimamente relacionado com o
desenvolvimento de projetos, programas e portfólios. Torna-se quase impossível uma
organização executar a estratégia sem que para isso realize projetos. Vale lembrar que ela
precisa ser constantemente reavaliada e reformulada, uma vez que o processo de formulação e
implementação não é construído somente por base de questões concretas, mas também como
produto de mecanismos complexos e variáveis.
Para Mintzberg (2006, p. 135), o planejamento estratégico é “um meio não para criar
estratégia, mas para programar uma estratégia já criada – para lidar formalmente com suas
implicações”. Sua implantação se dá inicialmente pela avaliação da cultura e dos valores da
organização, bem como das relações de poder existentes na organização. Estas considerações
são fundamentais, pois definirão se é possível implantar o planejamento na organização.
Definidas as metas globais e a estratégia da organização, são selecionados os programas e
projetos que serão capazes de atendê-las (alinhamento estratégico). Como o feeling nem
sempre é um método confiável e adequado a essa função, faz-se necessário o desenvolvimento
e a aplicação de ferramentas e métodos para tornar objetivos os meios de priorizá-los.

Figura 3: Hierarquia da decisão (FORMAN e SELLY, 2002, p. 43)
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2.3 Discussão
2.3.1 Metodologia de distribuição de recursos baseados em critérios
estratégicos
A tomada de decisão é um processo de escolha entre cursos alternativos de ação para atingir
metas e objetivos. O centro das funções gerenciais é tomar decisões. O planejamento, por
exemplo, envolve decidir o que deve ser feito, (quando, como, onde e por quem). Outras
funções, tais como organização, implementação e controle, dependem muito da tomada de
decisão.
As mudanças repentinas e constante nos dias atuais e o ambiente global em que vivemos faz
com que se destaquem as organizações bem-sucedidas, principalmente pelo rico processo de
tomada de decisão. Ou seja, não só coleta e o processamento de dados, mas também a tomada
de decisões tem o apoio de métodos de decisão “estado da arte” (state-of-the-art). A tomada de
decisão é o próprio fundamento de uma empresa, no qual o ritmo é absolutamente necessário
para ganhar e manter uma vantagem competitiva.
Em muitas organizações, o processo de decisão demanda muito tempo e esforço na coleta
e análise de informações. Por outro lado, menos tempo é despendido para a avaliação de
cursos de ação alternativos. Os resultados das análises (por exemplo, financeira, marketing e
operações) são, normalmente, intuitivamente sintetizadas para chegar a uma decisão. Embora
a maioria das decisões diárias sejam intuitivamente adequadas, a intuição por si só não é
suficiente para as complexas e cruciais.
No caso da CBG, durante a análise de relatórios gerenciais, não foi encontrado um modelo de
método na tomada de decisão para a definição de alocação de recursos humanos e financeiros.
Constatou-se que há forte controle direto na área financeira, mas nenhum critério ou indicador
quantitativo e qualitativo para embasar a manutenção da alocação dos recursos nos projetos.
As organizações que adotam métodos modernos de suporte à decisão podem ganhar e manter
uma vantagem competitiva, liderando e gerindo relações comerciais globais.
Um dos métodos recomendáveis é o processo analítico-hierárquico (analytic hierarchy process
- AHP), desenvolvido por Thomas Saaty. Ele permite a tomada de decisão de um problema
complexo, analisando uma estrutura hierárquica que mostra a relação entre metas, objetivos
(critérios), subobjetivos e alternativas (FORMAN; SELLY, 2002). O AHP permite a aplicação
de dados, experiência, clareza e intuição em um caminho lógico e minucioso.
Tal método ajuda os tomadores de decisão a estipular prioridades por escala de razão ou
peso, ao invés de atribuí-las arbitrariamente. O AHP permite-lhes estruturar complexidade e
exercer o julgamento, além de incorporar considerações objetivas e subjetivas no processo de
decisão. Nydick e Hill (1992) destacam que o AHP é uma ferramenta de modelagem flexível
que permite uma larga lista de critérios de avaliação, como qualidade, serviço, impacto, entre
outros.
Todo esse processo supera os problemas com abordagens de pesos e pontuações, por meio
da estruturação de complexidade como hierarquia e ao derivar medidas e escala de razão
através de comparações relativas aos pares. O processo de comparação par a par pode ser
realizado utilizando palavras, números ou barras gráficas, e inclui normalmente redundância,
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o que reduz o erro de medição e a produção de uma medida da consistência das decisões de
comparação.
Os seres humanos são mais capazes de fazer uma relação entre duas coisas, ao invés de
julgamentos absolutos. A redundância (chegar a um resultado) permite derivar julgamentos
verbais (melhor que, mais importante, menor resultado) em prioridades precisas, mesmo que
os termos utilizados não teham significado exato. Isso abre novas possibilidades, usando as
palavras para comparar os fatores qualitativos e derivar prioridades da relação da escala que
podem ser combinados com fatores quantitativos.
Em suma, o AHP é baseado em três princípios básicos: decomposição comparativa, juízos
e composição hierárquica ou síntese de prioridades. Embora cada passo possa ser analisado
detalhadamente, muitas vezes cada passo é percorrido rapidamente na tomada de decisões.
Portanto, compreender o processo de tomada de decisão gerencial pode melhorar a eficácia
de decisão.
• Identificar problemas: o passo inicial no processo é reconhecer que existe uma decisão a
ser tomada, não podendo ser feita de forma arbitrária. Elas devem resultar da tentativa de
resolver um problema específico, necessidade ou oportunidade. O supervisor de uma loja
de varejo, por exemplo, pode perceber que tem muitos funcionários “no chão da fábrica”,
em comparação com o volume de vendas do dia, obrigando-o a tomar decisão de manter
os custos sob controle.
• Buscar informações: os gestores devem buscá-las para esclarecer suas opções, após terem
identificado um problema que exige a tomada de decisão. Eles podem procurar determinar
as possíveis causas, as pessoas e os processos envolvidos na questão, além de quaisquer
restrições impostas sobre o processo.
• Soluções brainstorm: ter compreensão completa do assunto em questão. Os envolvidos
fazem uma lista de possíveis soluções em um período que pode durar segundos ou meses
de planeamento em colaboração formal, dependendo da natureza e da complexidade da
decisão.
• Escolha de alternativa: gestores devem pesar os prós e os contras de cada solução potencial,
buscar informações adicionais e selecionar a opção que sentem ter mais chance de sucesso
ao menor custo. Considere procurar aconselhamento. Solicitar uma segunda opinião pode
proporcionar uma nova perspectiva sobre o problema e suas possíveis soluções.
• Implementar o plano: não há tempo para adivinhar quando colocar a decisão em ação.
Depois de ter o cuidado de encaminhar uma solução específica, o passo seguinte é engajar
a equipe em ação com convicção. Isso não quer dizer que uma decisão gerencial não possa
mudar depois de ter sido promulgada.
• Avaliar os resultados: até mesmo os empresários mais experientes podem aprender com
seus erros. Deve-se sempre monitorar os resultados das decisões estratégicas e estar pronto
para adaptar seu plano quando necessário.
Para Levine (2010), o AHP tem três grandes etapas de processos:
Estruturação - decisões complexas requerem que benefícios, custos, cenários e riscos sejam
analisados corretamente e associados com a decisão.
Medição – após hierarquizar os critérios, a tomada de decisão prioriza os objetivos usando
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comparação simples entre pares.
Sintetizar – após o processo ter sua medição completa, é utilizado o cálculo e a combinação
de resultados para determinar as prioridades.
Para Padovani et al. (2010), o benefício do uso do AHP como otimizador é sua facilidade de
estruturar o processo de tomada de decisão, por meio da elaboração da hierarquia de critérios
de decisão durante pequenas reuniões com responsáveis pela organização estudada. Além
disso, o modelo minimiza o risco de quem toma a decisão cair nas armadilhas observadas em
reuniões de concepção das estruturas de decisões, pois a discussão permite aprendizado aos
participantes e a obtenção de consenso na definição de critérios e votação de prioridades. Pelo
mesmo motivo, minimizam-se ou até eliminam-se os problemas no que tange aos jogos de
poder.
Devido às reuniões de brainstorming que fazem parte do AHP, este método permite
integração, compartilhamento de informações, comprometimento entre quem toma decisão
e aprendizado à equipe (PADOVANI et al., 2010).
2.3.2 Gestão de portfólio
As empresas podem ter vários projetos ao longo do tempo por diferentes razões. Pode ser
tanto pela incerteza que cerca os projetos individuais, quanto os fatores que influenciam as
áreas, fazendo com que certas organizações deem ênfase no desenvolvimento de um portfólio,
objetivem equilibrar os riscos e minimizem a incerteza de formal geral.
A gestão de portfólio é a gestão centralizada de diversos projetos, incluindo identificação,
priorização, autorização, gerenciamento e controle de projetos, programas e outros trabalhos
relacionados para atingir objetivos específicos de negócios estratégicos.
A principal ferramenta utilizada nessa metodologia é o AHP, sendo possível implementar um
processo de gerenciamento de portfólio de projetos integrados com seu plano estratégico e
os indicadores de desempenho estratégico. Essa contribuição permitirá obter uma prioridade
única para cada projeto, considerando a disponibilidade de recursos organizacionais no
período e estabelecendo um processo equilibrado de seleção, de acordo com sua capacidade
de entrega/sucesso.
O suporte da área executiva é um fator crítico de sucesso, já que a gestão de portfólio pode
significar a negativa de muitas possibilidades e a autorização de poucas. É necessário obter um
patrocinador executivo no mais alto nível, de modo que este lance o processo oficialmente na
organização, nomeie uma comissão de portfólio e lidere a reunião de validação final.
Os participantes do processo de gestão de carteiras de portfólio devem tomar decisões
importantes e, portanto, deve contar com a presença de um executivo. No entanto, não
é prático nem viável envolver todos os executivos da organização em todas as reuniões,
especialmente nas que deve ser analisada a questão e a massa de dados. Por esta razão,
recomenda-se a nomeação de um pequeno comitê representando todos os executivos.
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2.3.3 O inventário da carteira de portfólio
O primeiro passo do portfólio não é só inventariar todos os projetos em curso, mas também
aqueles com potencial para serem ativados no período. A soma desses dois conjuntos forma a
maior parte da carteira de dados. No caso da carteira de projetos, ela se refere a um período
de tempo específico. Em uma OEO, como a CBG, é possível adotar um ano dentro do
ciclo olímpico. Portanto, se um projeto consumir recursos da CBG durante esse intervalo
de referência, ele será considerado para a carteira em questão. Antes de iniciar a coleta de
dados, é importante que a organização defina e delimite o que é considerado um projeto,
dependendo do tamanho do esforço em horas, pessoas, número de participantes, duração e
valor do orçamento. Esses dados podem ser obtidos em reuniões individuais com os gerentes
de departamentos e transcritos para formulários.
2.3.4 Traduzindo alinhamento estratégico dos projetos em números
Para traduzir em número o alinhamento dos projetos à estratégia, uma alternativa é medir
a intensidade da contribuição deles para os múltiplos objetivos da organização. A princípio,
pode ser feito usando uma escala verbal: muito alta, alta, moderada, baixa, muito baixa e
nenhuma).

Figura 4 - Hierarquia de objetivos e seu relacionamento com os projetos (FINOCCHIO, 2010)

Posteriormente, essa escala verbal pode ser transformada em taxas e ser ponderada pelo peso
dos objetivos, derivando um ranking dos projetos.
2.3.5 Avaliação do portfólio
É o processo de atribuir uma nota para cada projeto existente. Sua contribuição deve ser
proporcional ao atendimento da estratégia. Toma-se por base o mapa estratégico: para cada
objetivo constante no mapa, mede-se a contribuição e sintetiza-se a nota. Existem três passos
para avaliar os projetos utilizando o método, sendo o primeiro atribuir pesos relativos aos
objetivos estratégicos. Esses devem ser derivados da percepção dos executivos do comitê e
proporcionais ao julgamento do grupo de executivos.
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TABELA 1 - PONDERAÇÃO DOS OBJETIVOS

Fonte: (FINOCCHIO, 2010, p. 50-58)

Mesmo que uma organização tenha propostas de projetos bem fundamentadas, que prometam
gerar valor, não é possível realizar tudo devido às restrições de recursos (financeiros, materiais
e humanos).
Um dos pontos mais relevantes dessa fase é escolher o melhor conjunto de projetos,
que maximiza o alinhamento com os objetivos estratégicos. Tomando o esporte como
referência, uma equipe de alto rendimento não é selecionada escolhendo os melhores atletas
individualmente, mas a melhor equipe.
O segundo passo da avaliação é identificar os objetivos estratégicos que são afetados por cada
projeto, devendo-se atribuir uma taxa que mede a intensidade com a qual aquele objetivo é
afetado pelo projeto. Essa taxa será baseada na percepção de valor relativo que os executivos
(comitê) atribuem ao projeto em relação ao objetivo em questão.
2.3.6 Seleção dos portfólio de projetos
Na Tabela 2, é possível encontrar os principais componentes do conjunto de projetos que
serão executados:

Durante a seleção dos projetos, deve-se considerar que os colaboradores envolvidos podem
ter mais tarefas a serem desempenhadas. Assim, o tempo de dedicação aos projetos internos é
limitado. Outro item a ser considerado é o recurso financeiro disponível para a execução dos
projetos.
• Restrições à utilização de recursos: a quantidade de horas de trabalho reservada e
disponível para execução dos projetos não pode ser menor que a soma desse recurso nos
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projetos selecionados. Deve-se considerar esse ponto em cada departamento.
• Restrições orçamentárias: a soma dos projetos selecionados não pode superar o orçamento
disponível para os projetos.
• Restrições de dependência entre projetos: alguns são interdependentes, outros
mutuamente exclusivos ou mantêm tipo de dependência com outros projetos em carteira;
essas restrições também devem ser modeladas.
Selecionado?

Taxa de
Alinhamento
Obtida

PROJETO TAILOR MADE

SIM

0,19

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA
DE MONITORAMENTO E
CONTROLE

NÃO

0,14

METODOLOGIA DE
DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICOS
REGIONAIS

SIM

PROJETO GOLFE PARA A VIDA

SIM

Projeto

Custo
Selecionado
$ 1.000

Uso de
recursos
RH
100h

$ 1.000

800h

$ 1.300

400h

0,15

$ 800

400h

0,68

$ 3.100

900h

$ 3.500

1000h

Restrição de
Orçamento

Restrição
de Uso de
recursos
humanos

0,20

...

....
Total Selecionado
Máximo Disponível

Resultado da Otimização

Variável a ser
Maximizada

Figura 4 – Mapeamento das restrições de recursos (FINOCCHIO, 2010

• Maximizar a contribuição estratégica: a partir das etapas anteriores, obtém-se uma taxa
de alinhamento estratégico para cada projeto, proporcional à contribuição do projeto
específico para a estratégia da organização formulada e considerada no mapa estratégico.
Essas características permitem utilizar um modelo de programação matemático em que
a soma do alinhamento de taxas dos projetos selecionados deve ser tão grande quanto
possível, que aponte, entre os conjuntos possíveis, qual é mais alinhado com a estratégia.
TABELA 3 – INTENSIDADE DA CONTRIBUIÇÃO RELACIONADA AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROJETO TAILOR MADE

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

PESO 0,28

PESO 0,25

PESO 0,24

PESO 0,26

ALTA

MÉDIA

PROJETO GOLFE PARA A VIDA

BAIXA

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE
TÉCNICOS REGIONAIS

ALTA

ALTA

0,15

MÉDIA

0,20

AUMENTO DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO
SITE

BAIXA

0,10

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE
MONITORAMENTO E CONTROLE

MÉDIA

0,14

CALENDÁRIO DE TORNEIOS
CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES
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ALTA

BAIXA
MÉDIA

MÉDIA

0,14
012

• Otimizando variáveis de
 desfecho: o modelo de otimização, depois de executar e
considerar as restrições e maximizações a serem feitas, deve informar quais projetos fazem
parte do grupo selecionado.

Figura 5 - Utilização da ferramenta SOLVER para otimização (FINOCCHIO, 2010)

Após a estruturação do problema, qualquer software capaz de fazer uma otimização por
programação matemática, como o Solver no Excel (ver Figura 5), conseguirá fornecer a
resposta de qual seria o conjunto que entrega o máximo de alinhamento estratégico possível.
2.3.7 Validação do portfólio
Após a execução da otimização, o conjunto de dados deve passar novamente pela avaliação
do comitê de portfólio, que julgará seu balanceamento. Nessa etapa, o equilíbrio entre os
diferentes objetivos deve ser considerado através de uma análise de suficiência e necessidade,
utilizando perguntas simples como: o portfólio apresentado é suficiente para a realização dos
objetivos estratégicos definidos? Todos os projetos são necessários para realizar os objetivos?
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Figura 6 - Resultado da otimizção (FINOCCHIO, 2010)

Neste momento, a avaliação do comitê deve considerar se o projeto tem indicadores de
desempenho baixos; ou se todas as áreas da organização estão propondo projetos e se há alguma
lacuna de proposta. A partir de então, o portfólio passará a ser executado e acompanhado
pelos executivos da organização. Tais programas deverão reportar, de tempos em tempos, o
status e a prestação de contas. Além disso, periodicamente, um novo processo de alinhamento
se iniciará e todas as etapas serão feitas novamente.

3 | CONCLUSÃO
Diante da globalização e de um ambiente cada vez mais competitivo, as organizações devem
criar vantagens para seguirem vivas. Tentando se tornar um dos principais esportes nacionais,
a CBG ganhou novo impulso com a reinclusão do golfe no programa dos Jogos Olímpicos
Rio 2016. Tal movimento trouxe novos desafios aos gestores, que trocaram sua estrutura
simples e amadora por uma altamente profissional e especializada. O crescimento da entidade
em todas as áreas a colocou diante de novos paradigmas gerenciais.
Chiavenato e Sapiro (2003) relacionam o planejamento estratégico com os objetivos
estratégicos de médio e longo prazo que afetam a direção ou a viabilidade da organização.
Dessa forma, o planejamento deve maximizar os resultados e minimizar as deficiências,
utilizando princípios de eficiência, eficácia e efetividade.
O processo de seleção de um portfólio de projetos sem o planejamento estratégico não tem
legitimidade. Por outro lado, o planejamento estratégico sem o gerenciamento de projetos
e ações se transforma em teoria pura, sem desdobramentos para a realidade da organização.
Este trabalho buscou apresentar uma metodologia de tomada de decisões sobre os projetos a
serem desenvolvidos para a área executiva da CBG, visando atingir os objetivos estratégicos
com mais eficiência, dentro de suas limitações.
Quanto às limitações, o estudo busca observar indiretamente o ambiente atual e criar possíveis
ações para a geração de vantagem competitiva. Vale ressaltar que seus efeitos, no desempenho
organizacional, podem ser mais amplos do que o apresentado. Outro aspecto importante
é que o tempo de desenvolvimento e observação dos efeitos da criação de valor pode ser
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superior ou inferior ao intervalo analisado.
No atual momento gerencial e organizacional da CBG, deve-se empenhar por novas
perspectivas de futuro, focando no desenvolvimento e na sustentabilidade da organização e
da modalidade (forma estratégica).
Para melhorar o nível de eficiência e elevar o status quo na gestão esportiva, visando a tornar-se
referência nacional e internacional, novos estudos na área podem agregar mais valor à CBG.
Parafraseando Michael Porter: “se você não tem uma vantagem competitiva, não compita.”
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de projetos: estudo de caso no setor químico. Gestão de Produção, São Carlos, v. 17, n. 1, p. 157-180, 2010.
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n1/v17n1a13.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2015.
SERTEK, Paulo; GUINDANI, Paulo Ari; MARTINS, Tomas Sparano. Administração e planejamento estratégico.
Curitiba: InterSabres, 2012.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
WRIGHT, Peter, KROLL, Mark J, PARNELL, John. Administração Estratégica: Conceitos. São Paulo: Atlas, 2000.

331

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS E COMISSÕES
TÉCNICAS EM ORGANIZAÇÕES
ESPORTIVAS: UMA ANÁLISE
JURÍDICA SOBRE OS RISCOS
TRABALHISTAS
HIRING OF STAFF AND TECHNICAL COMMITTEES
IN SPORTS ORGANIZATIONS: A LEGAL ANALYSIS ON
LABOR RISKS

Autor Rogerio Curi
Cargo Subgerente de Departamento
Instituição Adc Bradesco - Associação Desportiva Classista
Formação Especialização: Administração e Marketing Esportivo
Especialização: Adminitração de Recursos Humanos
Orientador Prof. José Finocchio Junior

332

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

RESUMO

O trabalho tem como objetivo apresentar uma análise sobre a estratégia mais apropriada para
a contratação de profissionais nas organizações esportivas, sob a ótica da legislação trabalhista
vigente, da doutrina e da jurisprudência. Realizou-se um estudo exploratório de campo com
entrevista estruturada a 70 integrantes de comissões técnicas em clubes e seleções (estaduais e
nacionais). Questionou-se o modelo de relação contratual existente entre eles e as entidades,
sendo que apenas uma pessoa informou ser contratada por Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Constatou-se, então, que o modelo de contratação predominante é o de terceirização. Com tal conduta, ficou evidente que o modelo adotado pelas entidades esportivas
resulta na existência de um “risco provável” de condenação em caso de demanda judicial. Na
maior parte das vezes, ficou caracterizada a existência de vínculo empregatício na contratação
de prestadores de serviço, pessoa física ou jurídica, para a realização de atividades inseridas
no objetivo final das tomadoras do serviço, pois entende-se que a terceirização das atividades
fim é proibida. Portanto, a melhor estratégia de contratação deve ser a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT).
Palavras-chave: Gestão esportiva, direito do trabalho, terceirização, comissões técnicas e vínculo de emprego.

ABSTRACT

This paper aims to present an analysis of the most appropriate strategy for hiring professionals in
sports organizations, under the perspective of current labor legislation, doctrine and jurisprudence.
It was conducted an exploratory study field from structured interviews with 70 members of the
technical staff in clubs and state and national teams. About the contractual relationship model
between them and entities, only one person said that was hired along the lines of the Consolidation
of Labor Laws (CLT, in portuguese). From there, it was found that the predominant contracting
model is that of outsourcing. So, it became clear that the current model of recruitment characterizes
the existence of a “probable risk” of conviction in cases of litigation under the labor courts. Mostly,
it was identified the existence of an employment relationship in cases of hiring service providers,
individuals or legal entities, for the performance of activities inserted in the ultimate goal of the
makers of the service, because the understanding is that the outsourcing of core activities is prohibited. Therefore, the best contracting strategy must be the Consolidation of Labor Laws (CLT).
Keywords: Sports Management, Labor Law, Outsourcing in Sport Technical Committees and
Employment.
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1 | INTRODUÇÃO
Atualmente, o esporte é visto como um fenômeno sociocultural e, de acordo com a Lei Pelé
(Lei 9.615/98), pode ser reconhecido de três formas: (i) desporto educacional, praticado
nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, com a finalidade de alcançar
o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e
a prática do lazer; (ii) desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos
praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do
meio ambiente; e (iii) desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais e regras de
prática desportiva nacionais e internacionais.
Tais práticas podem ser realizadas em diversos espaços e equipamentos esportivos, por livre
ação da população ou por entidades públicas e privadas, casos de clubes sociais e instituições
reguladoras. Como em qualquer atividade do mercado de trabalho, a contratação de
profissionais no mercado esportivo para compor o quadro de trabalhadores especializados
pode ocorrer de modo variado, desde funcionários concursados dos entes públicos (prefeituras,
Estado etc.) e prestadores de serviços terceirizados (autônomos e empresas especializadas) até
profissionais contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
No caso do esporte de rendimento, é necessária a contratação de profissionais para as equipes
multidisciplinares, com alto nível de especialização: professores de Educação Física, técnicos,
fisioterapeutas, psicólogos, médicos, nutricionistas, entre outros. Muitas vezes, as rotinas
de treinamento e competições exigem a realização das atividades em períodos intercalados,
viagens, folgas, competições em feriados, à noite, em outras cidades e até mesmo países. Ou
seja, trata-se de uma atividade que foge da rotina normal do trabalhador comum.
De modo geral, as entidades de prática esportiva utilizam o trabalho especializado de outras
empresas e de pessoas físicas para a composição das suas comissões técnicas, buscando a
especialização dos prestadores de serviços e terceirizando as atividades de sua rede de produção.
Nesse ramo, quase todos os profissionais não mantêm vínculo empregatício, pois a rotina
de atividades não se adapta à realidade da maioria dos trabalhadores, cuja jornada normal
é fixada em oito horas diárias e 44 semanais, conforme determina a legislação. Segundo
Pastore (2008, p. 117), “como as inovações tecnológicas são muito rápidas, as empresas não
conseguem fazer de tudo e, por isso, precisam utilizar o trabalho de outras empresas e de
outras pessoas – especialistas no seu assunto”.
Contudo, percebe-se que a gestão no esporte brasileiro ainda apresenta sinais de deficiência ou
amadorismo, especialmente na forma como as entidades se relacionam com os profissionais
que nelas atuam.
“O cenário nacional da gestão de instituições esportivas vem apresentando evolução muito lenta em
direção à profissionalização e está muito aquém da já atingida em outros países. A administração esportiva
no Brasil, com raras exceções, encontra-se ainda em estágio amador, sendo esta a principal restrição para
o desenvolvimento pleno do esporte nacional. Há necessidade urgente de adoção da gestão esportiva
profissional em todas as instituições públicas e privadas relacionadas com esporte.” MATTAR (2013, p.
7)

Visando identificar algum material com informações sobre a contratação de profissionais
pelas entidades esportivas, foi realizado um levantamento em sites de busca e na página

334

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

da biblioteca digital da Universidade de São Paulo (USP) com as seguintes palavras-chave:
“modelo de contratação de técnicos esportivos”; “qual melhor modelo de contratação de
técnicos esportivos”; “contratação de técnicos esportivos”; “terceirização no esporte”;
“terceirização de comissões técnicas em clubes esportivos”; e “terceirização do trabalho”. Os
resultados encontrados abordam de forma ampla a terceirização de serviços, mas apenas dois
trazem resultados específicos na esfera esportiva. Leoncini (2001), em sua tese de doutorado
em Engenharia, cita a existência de comissão técnica em clube de futebol. Já Lima, Mazzei e
Costa (2012), em um artigo sobre a gestão de pessoas nas organizações que atuam no esporte
brasileiro, mencionam a existência de comissões técnicas em um clube de vôlei, sem entrarem
em mais detalhes sobre a modalidade de contratação desses profissionais.
A partir de tais constatações, identificou-se a necessidade de analisar as práticas de contratação
de profissionais em entidades esportivas. Este trabalho foi baseado em um estudo exploratório
sobre a forma predominante de contratação dos profissionais pelas organizações esportivas e
sua análise mediante a legislação.
Para tanto, realizou-se um levantamento com estudo da corrente de pensamento predominante
na doutrina e na jurisprudência, oriunda das decisões na Justiça do Trabalho, cujo conteúdo
será apresentado a seguir.
1.1 LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
A legislação que regula as relações de trabalho é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
de 1º de maio de 1943. Ela normatiza apenas as relações entre empregados e empregadores,
não contemplando as demais formas de trabalhar, como os serviços terceirizados. Falta ao
Brasil uma legislação que regule a prestação de serviços, nos moldes da terceirização, e que
leve as pessoas físicas e jurídicas a trabalharem de forma integrada, independentemente da
relação contratual existente entre elas.
Para Nascimento (1997, p. 38), “predomina o entendimento segundo o qual o trabalho que
deve receber a proteção jurídica é o trabalho subordinado. O trabalhador subordinado típico
é o empregado”. Por essa razão, é preciso entender a definição de empregado, declarada em
lei, no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho: “Considera-se empregado toda pessoa
física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário” (BRASIL, 1943).
Esta definição não se esgota pela simples leitura do texto legal. É preciso ir buscar na definição
de empregador – artigo 2º da CLT (BRASIL, 1943). Dessa maneira, cinco são os requisitos
necessários para compreendê-la, sendo quatro expressos na definição legal de empregado e
um na de empregador.
1.

Pessoa Física – Não é possível um empregado pessoa jurídica;

2. Continuidade – Empregado é um trabalhador não eventual, aquele que exerce uma
função de modo permanente;
3. Subordinação – Empregado é um trabalhador que exerce a sua atividade sob a
dependência de outrem. Ele não tem o poder de direção das atividades;
4. Salário – Empregado é um trabalhador assalariado. Alguém que recebe uma retribuição
pelo serviço que presta;
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5.

Pessoalidade – Empregado é um trabalhador que presta pessoalmente os serviços.

Segundo Nascimento (1997, p. 154):
“Os serviços prestados por pessoas jurídicas não se incluem no âmbito do direito do trabalho, mas do
direito civil, configurando contratos de locação de serviços. A falta da pessoalidade descaracteriza a relação
de emprego, por seu caráter personalíssimo”.

Para Martins (2007, p. 171):
“Consiste a terceirização na possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades que não
constituem o objeto principal da empresa. Essa contratação pode envolver tanto a produção de bens,
como de serviços, como ocorre na necessidade de contratação de empresa de limpeza, de vigilância ou até
serviços temporários”.

Já Rodrigues Pinto (2003, p. 134-135), afirma:
“Na medida do crescimento da empresa e da complexidade dos empreendimentos, torna-se visivelmente
racional que, em lugar de expandir sua atividade em direção a áreas estranhas ao seu know-how e em
relação às quais não alimenta nenhum interesse direto, sejam confiadas essas áreas a outras empresas com
estrutura e experiência formadas precisamente por elas. Isso se faz mediante os contratos de prestação
de serviço de uma empresa a outra, integrando-se a atividade setorial da prestadora no conjunto de
atividades da tomadora, constituindo um todo harmonioso. São resultados positivos para a empresa
contratante o enxugamento e consequente melhor controle de seu pessoal diretamente engajado, a
diminuição dos gastos salariais e sociais e a própria simplificação da contabilidade, além de um melhor
índice de aproveitamento da atividade de apoio por uma organização só a ela dedicada”.

Para esse autor, eis aí a terceirização propriamente dita:
“É um contrato de prestação de serviços de apoio empresarial, que exprimirá seu conteúdo e finalidade
como contrato de apoio empresarial ou contrato de atividade de apoio. Do outro lado, estaria a fraude,
presumível sempre que a terceirização objetivar a atividade fim da empresa tomadora”.

Nesse sentido, e por não haver legislação específica que trate da terceirização de atividades,
nem tampouco que defina o que vem a ser atividade meio e atividade fim, o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) tem algumas súmulas publicadas que tratam da possibilidade
da terceirização. A 257 (BRASIL, 1986) indica que o vigilante, contratado diretamente por
banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário. A súmula 331 (BRASIL,
2003), por sua vez, indica que:
“(I) a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei 6.019/74); (II) não forma
vínculo com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 7.102/83), de conservação e limpeza,
bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e subordinação direta, (III) o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações,
inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas
públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem
também do título executivo judicial.”

A súmula 239 (BRASIL, 2005) esclarece que:
“É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante
do mesmo grupo econômico, salvo se a empresa de processamento de dados prestar serviços a banco e
empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Isso significa que a referida súmula
só é aplicada em caso de fraude.”
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Apesar de indiscutivelmente incorporada ao nosso sistema, seja nos entes públicos ou privados,
vários autores, tal qual Martins (2010, p. 10), menciona que “a terceirização não está definida
em lei, nem há norma jurídica tratando, até o momento, do tema”.
“A terceirização consiste na possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades que
geralmente não constituem o objeto principal da empresa e o objetivo principal da terceirização, além
da redução de custo, é trazer maior agilidade, flexibilização e competitividade à empresa”. MARTINS
(2010, p. 10-11)

Para a Central Única dos Trabalhadores (CUT), terceirização é:
“O processo de transferência da execução de serviços de uma empresa para outra empresa; ou de uma
organização para uma empresa. Neste processo, a empresa que passa a comprar os serviços é denominada
de tomadora dos serviços e a empresa que oferece os serviços é chamada de prestadora de serviços, também
denominada de terceira.” (CUT, 2009, p. 9).

Pelo exposto acima, e conforme a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) está
redigida, só é admitida a terceirização de atividade meio e não de atividade fim. Em relação à
terceirização de serviços, essa é a norma que a orienta.
Neste sentido, o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da
2ª Região, em Ação Civil Pública (ACP-Processo 1002269-40.2014.5.02.0384, 4ª Vara
do Trabalho de Osasco, SP), pretende que a ré, uma entidade de prática esportiva, seja
condenada em reconhecer que os profissionais contratados como prestadores de serviço para
o desenvolvimento de suas atividades são seus empregados e que efetue os respectivos registros
dos contratos de trabalho desde a data do início da prestação dos serviços, respeitando-se
todos os direitos inerentes ao contrato de trabalho.
Ainda, na citada ação, o pedido formulado pelo Procurador do Ministério Público do
Trabalho está baseado na vinculação dos trabalhadores à atividade finalística da ré, inserindose no núcleo da dinâmica da atividade, assim como seguindo horários e calendário de acordo
com a atividade da tomadora de serviço. Em suas preliminares, o representante do Ministério
Público do Trabalho alega que:
“A relação de emprego caracteriza-se por ser um contrato-realidade, pouco importando o nomen juris
que se lhe atribua. Vale dizer, desde que presentes os elementos configuradores da relação de emprego
(subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade) o contrato de trabalho é presumido, sendo
absolutamente nulos de pleno direito todos os atos jurídicos tendentes a dissimular aquele liame”.

Sob esse aspecto, o legislador pátrio equiparou a relação fática, evidenciada pela simples
prestação de serviço nos moldes em lei, ao liame contratual, elemento técnico-formal
gerador de direitos e obrigações. De acordo com as diretrizes legais, suficiente é a presença
concomitante dos requisitos caracterizadores da relação de emprego para surgir no plano
jurídico o contrato individual de trabalho. Não se exige a formalização expressa do pacto
laboral, como ocorre em contratos solenes. Iniciando-se a prestação de serviços entre sujeitos
nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, automaticamente surgirá uma relação contratual
entre as respectivas partes, denominada pelo legislador de contrato individual de trabalho. A
configuração do contrato individual de trabalho, por conseguinte, passa necessariamente pela
exigência da presença concomitante dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
(TEIXEIRA, p. 38-39)
Em decisões dos tribunais acerca do assunto, pode-se observar o seguinte:
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(Acórdão do processo 0001163-88.2011.5.01.0062 RO)
EMENTA
VÍNCULO DE EMPREGO. ATIVIDADE FIM. A atividade fim de uma empresa só pode ser exercida
por meio de empregados seus, contratados na forma da Consolidação das Leis do Trabalho. O resto é
fraude. Por isso, ao exercer a função ligada à atividade fim do empreendimento econômico, a autora deve
ser considerada empregada do tomador de serviços, no caso, o Banco Santander.
(Acórdão do processo 93700-11.2008.5.04.0811 RR)
EMENTA
RECURSO DE REVISTA. 1) TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - SÚMULA 331-I/TST. VÍNCULO DE
EMPREGO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. Segundo a Súmula 331/I/
TST, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo com o
tomador dos serviços, salvo nos casos elencados nos incisos I (trabalho temporário) e III (conservação e
limpeza, vigilância, atividades meio do tomador) da citada súmula (desde que não havendo pessoalidade e
subordinação direta nos casos do inciso III, acrescente-se). Nesse quadro, a terceirização de atividade fim
- exceto quanto ao trabalho temporário - é vedada pela ordem jurídica, conforme interpretação assentada
pela jurisprudência (Súmula 331, III), independentemente do segmento econômico empresarial e
da área de especialidade profissional do obreiro. Locação de mão de obra em atividade fim é medida
excepcional e transitória, somente possível nos restritos casos de trabalho temporário, sob pena de leitura
interpretativa em desconformidade com preceitos e regras constitucionais decisivas, como a dignidade
da pessoa humana, da valorização do trabalho e do emprego, além da subordinação da propriedade à
sua função socioambiental. Configurada a irregularidade do contrato de fornecimento de mão de obra,
determina a ordem jurídica que se considere desfeito o vínculo laboral com o empregador aparente
(entidade terceirizante), formando-se o vínculo justrabalhista do obreiro diretamente com o tomador
de serviços (empregador oculto ou dissimulado). Contudo, no caso em tela, o Regional, reconhecendo
a ilicitude da terceirização, limitou-se a declarar a responsabilidade solidária entre as Reclamadas para o
pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. Assim, entende-se que afastar a
responsabilidade solidária entre as Reclamadas e reconhecer o vínculo empregatício do Reclamante direto
com a Recorrente caracterizaria afronta ao princípio da non reformatio in pejus, de modo que, no aspecto,
mantém-se a decisão regional da forma como proferida. Recurso de revista não conhecido, no aspecto.”

Desta maneira, a regra elementar do Direito do Trabalho é que o empregador realize sua
finalidade social por meio de seus empregados. Esse é o mote que justifica a luta pela
primarização da atividade fim de empresas que irregularmente as terceirizaram. Sem os
integrantes da comissão técnica, não é possível que a entidade cumpra seu objeto social, não
podendo ser considerados não essenciais ou eventuais à realização de seu objetivo societário.
Para reforçar a tese, a subordinação estrutural agrega a esse conceito a ideia de núcleo produtivo
à atividade matricial da empresa, sendo necessário que o trabalhador esteja inserido no núcleo
da atividade empresarial para caracterizar a subordinação.
A subordinação estrutural é aquela que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica
da atividade econômica do tomador de seus serviços, pouco importando se receba ou não
ordens diretas deste, mas, sim se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de
organização e funcionamento, caso em que se terá por configurada a relação de emprego.
(BRASIL, 2009, p. 215)
Em relação à terceirização, Delgado (2007, p.86) afirma:
“Subordinação estrutural supera as dificuldades de enquadramento de situações fáticas que o conceito
clássico de subordinação tem demonstrado, dificuldades que se exacerbam em face, especialmente, do
fenômeno contemporâneo da terceirização trabalhista. Nesta medida ela viabiliza não apenas alargar o
campo da incidência do Direito do Trabalho, como também conferir resposta normativa eficaz a alguns
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de seus mais recentes instrumentos desestabilizadores - em especial a terceirização”.

Analisando esses conceitos e considerando que a subordinação é o limite primeiro à
terceirização, a conclusão é que os trabalhadores inseridos na estrutura de produção devem
ser empregados.
Nesse sentido, admitir que os trabalhadores inseridos na estrutura de produção de uma
empresa ou de uma entidade de prática esportiva não sejam empregados é contribuir para
que, por meio de mecanismos de terceirização, a pejotização se torne uma forma de desvirtuar
o contrato de trabalho, deixando o empregador de cumprir sua função social e tornando-se
um empregador fantasma. É o que adverte o Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault:
“A subordinação deve ser analisada como quem descortina o vale do alto de uma montanha - repleto de
encantos e de cantos, de segredos e de gredas. Múltiplas e diversificadas são as formas de subordinação:
inclusive aquela caracterizada por muita sub e pouca ação. As suas cores, as suas tonalidades e sonoridades
variam: a voz da tomadora de serviços pode ser grave ou aguda, como pode ser um sussurro, ou mesmo
o silêncio. A subordinação objetiva aproxima-se muito da não eventualidade: não importa a expressão
temporal nem a exteriorização dos comandos. No fundo e em essência, o que vale mesmo é a inserção
objetiva do trabalhador no núcleo, no foco, na essência da atividade empresarial. Nesse aspecto, diria até
que para a identificação da subordinação se agregou uma novidade: núcleo produtivo, isto é, atividade
matricial da empresa, que Godinho denominou de subordinação estrutural. A empresa moderna, por assim
dizer, se subdivide em atividades centrais e periféricas. Nisso ela copia a própria sociedade pós-moderna,
de quem é, simultaneamente, mãe e filha. Nesta virada de século, tudo tem um núcleo e uma periferia:
cidadãos que estão no núcleo e que estão na periferia. Cidadãos incluídos e excluídos. Trabalhadores com
vínculo e sem vínculo empregatício. Trabalhadores contratados diretamente e terceirizados. Sob essa ótica
de inserção objetiva, que se me afigura alargante (não alarmante), eis que amplia o conceito clássico da
subordinação, o alimpamento dos pressupostos do contrato de emprego torna fácil a identificação do tipo
justrabalhista. Com ou sem as marcas, as marchas e as manchas do comando tradicional, os trabalhadores
inseridos na estrutura nuclear de produção são empregados. Na zona grise, em meio ao fog jurídico, que
cerca os casos limítrofes, esse critério permite uma interpretação teleológica desaguadora na configuração
do vínculo empregatício.

Entendimento contrário, data venia, permite que a empresa deixe de atender a sua função
social, passando, em algumas situações, a ser uma empresa fantasma, e atinge seus objetivos sem
empregados. Da mesma forma que o tempo não apaga as características da não eventualidade;
a ausência de comandos não esconde a dependência, ou, se quiser, a subordinação, que,
modernamente, face à empresa flexível, adquire, paralelamente, cada dia mais, os contornos
mistos da clássica dependência econômica.” (BRASIL. 2008, p.11).
Por todo o exposto, pode-se observar que os operadores do Direito se baseiam exclusivamente
na súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) (BRASIL, 2003) para buscar as
definições e os enquadramentos daquelas atividades que podem ou não ser terceirizadas, sem
haver ainda uma definição clara e objetiva do que é atividade meio e o que é atividade fim, se
é que seja possível distinguir claramente essas duas definições.
“As tentativas de modificação do quadro atual provocam reações em todo mundo. Os que estão
protegidos têm medo de perder a proteção, ignorando que os desprotegidos não têm voz para fazer valer
as suas aspirações. Os operadores do direito resistem mudar o conhecido, por temer perder seu próprio
trabalho”. (PASTORE, 2008, p.123-124)

Há quase duas décadas, tramita no Congresso, e ainda encontra-se pendente de votação,
o projeto de lei 4.330/2004, que pretende regulamentar a terceirização. Mesmo decorrido
tanto tempo, tal projeto ainda causa muita discussão, não havendo até hoje consenso para
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sua aprovação. De um lado, os sindicatos sustentam a argumentação de que a terceirização
precariza as relações de trabalho. Do outro, as empresas sustentam a tese de que é impossível
modernizar a atividade econômica sem facilitar a terceirização. O certo é que nem o poder
legislativo, e muito menos o poder executivo, têm claro qual o melhor entendimento e a
solução sobre a regulamentação da terceirização.

2 | DESENVOLVIMENTO
METODOLOGIA
Para a análise do modelo de contratação predominante no mercado esportivo, foi realizado
um estudo exploratório com 70 profissionais que atuam em clubes e seleções, por meio
de entrevista estruturada (ver Anexo I), em que foi perguntado qual o modelo de relação
profissional que eles mantêm com as entidades (são contratados como prestadores de serviço,
funcionários nos moldes da CLT ou de outra forma?). As entrevistas ocorreram no intervalo
das atividades nas entidades, sendo estas individuais com duração média de dez minutos.
Consolidada a pesquisa, organizou-se uma sessão de planejamento colaborativo da qual
participaram sete colegas do Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE). Por meio de
sugestão livre, eles ajudaram a criar um plano de ação para a situação apresentada (ver Anexo
II).
SITUAÇÃO ENCONTRADA
Por meio das respostas, o resultado encontrado foi o seguinte:
• Em seleções, das 11 pessoas consultadas, uma informou que o modelo de contratação foi
nos moldes da CLT e dez como prestadores de serviço.
• Nos clubes, das 59 pessoas consultadas, todas foram contratadas como prestadores de
serviço.
Quanto à revisão doutrinária e jurisprudencial, notou-se que os operadores do Direito seguem
exclusivamente a súmula 331 do TST (BRASIL, 2003) para o enquadramento das atividades
que podem ou não ser terceirizadas.
AÇÕES PROPOSTAS
A principal ação proposta é a sanitização das relações trabalhistas com os integrantes das
comissões técnicas, migrando para a modalidade de contratação desses profissionais e que
atenda totalmente a legislação trabalhista atual. Para tanto, haverá a necessidade de implantação
de um plano de gestão de mudança, devendo ser criada uma equipe de implantação, que terá
a seguinte composição: supervisor, gerente do projeto, advogado trabalhista e área de RH.
Estima-se que a demanda dos profissionais de apoio seja de cerca de 1.200 horas.
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IMPLANTAÇÃO
Para a efetiva implantação do plano de mudança, de acordo com o cronograma de
desenvolvimento e obedecendo aos prazos de execução, deverão ser adotadas as seguintes
providências:
LINHA DO TEMPO
PRAZO DE EXECUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO ITEM A SER EXECUTADO

Plano de projeto
Plano de migração
Comunicação/gestão de mudanças
Implantação da nova modalidade de contratação

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

X
X
X
X

Vale ressaltar que, de acordo com as características das entidades, o plano de ação poderá ser
adaptado.

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil ainda carece de uma legislação que regule a prestação de serviço, já que a CLT regula
apenas as relações entre empregados e empregadores, excluindo as demais formas de trabalho.
Atualmente, a terceirização se tornou uma realidade e vem avançando em diversas áreas.
Pastore (2008) aponta as atividades terceirizadas mais comuns: serviços de informática,
serviços jurídicos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, restaurante e
alimentação, segurança patrimonial, limpeza e conservação, manutenção, marketing e frota
de veículos. Tal situação não possui nenhum amparo legal e, pelas regras vigentes, é permitida
a terceirização somente das atividades meio, ou seja, aquelas que não estão inseridas na rede
de produção dos contratantes.
Ao contrário dos atletas, que já possuem uma legislação para sua contratação (Lei 9.615
de 24/03/1998, alterada pela Lei 12.395/2011), os integrantes das comissões técnicas não
possuem legislação específica. Então, as entidades esportivas adotam a terceirização para a
contratação dos profissionais, e, segundo a interpretação da Justiça do Trabalho, a legislação
trabalhista não é seguida da melhor forma, causando danos de imagem e material às entidades,
patrocinadores, apoiadores e mantenedores.
Por isso, é muito comum em decisões no judiciário que se considere profissionais contratados
como empregados das contratantes, pois os juízes são obrigados a tomar por base a súmula 331
do Tribunal Superior do Trabalho, que proíbe a contratação de terceirizados para atividades
fim, não restando interpretação diferente no caso das demandas envolvendo as entidades
esportivas.
CONCLUSÃO
Procurou-se estudar o modo de contratação de profissionais pelas entidades e também propor
o melhor modelo para contratar integrantes das comissões técnicas, obedecendo à legislação
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e minimizando ações trabalhistas.
A regra elementar no Direito do Trabalho é que o empregador deve realizar sua finalidade
social por meio de seus empregados. Esse mote justifica a luta pela primarização da atividade
fim de empresas que irregularmente as terceirizaram. No esporte, os integrantes das comissões
técnicas (treinadores, assistentes técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, entre outros)
são essenciais e estão inseridos no núcleo das atividades de uma entidade de prática esportiva.
Sem eles, não é possível que a entidade cumpra seu objeto social, impedindo que sejam
considerados não essenciais ou eventuais à realização de seu objetivo societário.
Então, pode-se concluir que, atualmente, de acordo com as normas vigentes, qualquer
outra forma de contratação que não a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderá ser
considerada pela Justiça do Trabalho como uma maneira das entidades tomadoras de serviço
mascararem o vínculo da relação de emprego, caracterizando burla e fraude às leis trabalhistas.
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ANEXO I
Este questionário tem como objetivo conhecer a sua relação profissional com a entidade
esportiva em que atua. Sua participação é importante para conhecermos a modalidade de
contratação predominante no mercado de trabalho esportivo, em relação aos integrantes das
comissões técnicas, bem como para o aperfeiçoamento desta relação. Todas as informações
são confidenciais, e a identidade dos participantes será preservada.

1.
Qual é a relação profissional que você possui com sua entidade esportiva? Assinale
uma das opções abaixo:
( ) sou contratado(a) no regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

( ) sou contratado(a) como prestador(a) de serviço na condição de proprietário(a) de uma
empresa de prestação de serviço, recebendo os pagamentos por meio da emissão de Nota
Fiscal.

( ) sou contratado(a) como prestador(a) de serviço na condição de autônomo(a), recebendo
os pagamentos por meio da emissão de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou por
emissão de recibo comum.
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ANEXO II
Modelo de plano de ação - Projet Model Canvas
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RESUMO

O estudo a seguir trata da importância do planejamento financeiro nas organizações esportivas. O planejamento de uma empresa é essencial, visto que não se pode viver de imprevistos.
Neste caso, a área que merece atenção especial é a de finanças, dada a escassez de recursos e
seus grandes riscos. O planejamento financeiro contribui também para o êxito do planejamento estratégico. Inicialmente, deve ser feita uma projeção de longo prazo, que direcionará
a elaboração de planos de curto prazo. Ambos são de suma importância para a organização.
Ao seguir corretamente as etapas de um planejamento bem elaborado, a empresa conseguirá
alcançar seus objetivos com sucesso.
Palavra-chave: Planejamento,finanças, sucesso, orçamento, planejamento financeiro.

ABSTRACT

The following study discusses about the importance of financial planning in sports organizations.
Planning is essential in a company and it is not acceptable unforeseen results. The most significant
area is the financial one, because the limited resources and the elevated risks. A financial planning
contributes also to the success of the strategic planning. First of all, it must be done a financial
planning with long-term projection, which will direct the preparation of short-term plans. Both
are of supreme importance to the organization. When the company follows all the stages of a welldesigned plan, it will achieve its goals successfully.
Keywords: Planning, finance, success, budget, financial planning.
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1 | INTRODUÇÃO
Oficialmente instituída pelo Decreto nº 36.786, de 18 de janeiro de 1955, a Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV), conforme expresso em seu estatuto é uma associação sem
fins lucrativos de caráter desportivo que goza de autonomia administrativa quanto a sua
organização e seu funcionamento e não exerce nenhuma função delegada do poder púbico
nem se caracteriza como entidade ou autoridade pública.
Nos termos da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, a CBV detém o papel de entidade
nacional de administração do vôlei e é parte integrante do Sistema Nacional de Vôlei. A CBV
é constituída pelas federações e pelos representantes dos atletas, além de ser filiada à Federação
Internacional de Vôlei (FIVB) e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Ainda segundo seu estatuto, a CBV tem por finalidade, dentre outras, administrar, dirigir,
controlar, difundir e incentivar a prática do vôlei por todo o país e em todos os níveis,
inclusive na modalidade destinada a portadores de deficiências; representar o vôlei brasileiro
internamente, junto aos poderes públicos em caráter geral, e no exterior. Respeitar e fazer
respeitar as regras, as normas e os regulamentos internacionais e olímpicos.
No ambiente empresarial, a necessidade de minimizar os riscos dos mercados e de facilitar
o acesso a recursos financeiros têm contribuído para a disseminação internacional, em
vários setores da economia, de estruturas e procedimentos que seguem as boas práticas de
gestão e governança corporativa. Na mesma linha, para se adaptarem às novas exigências de
investidores, consumidores e demais stakeholders, as organizações têm promovido ações que
possibilitam conferir transparência e credibilidade ao disponibilizar informações cada vez
mais precisas e completas a respeito de suas atividades.
Esses movimentos de gestão têm ultrapassado o ambiente empresarial para pressionarem as
políticas e ações de outras organizações, tanto públicas quanto do terceiro setor, incluindo
clubes e organizações esportivas internacionais. Seja por utilizarem recursos públicos
privados, seja pelo impacto e benefícios que trazem à sociedade, é cada vez maior a cobrança
para que organizações esportivas apresentem transparência, prestação de contas, eficiência e
representatividade.
Atualmente, os dirigentes da CBV percebem que, para melhorar a confiança de seus stakeholders
e tornar a Confederação mais atrativa no mundo dos negócios, devem aprimorar o seu
modelo de planejamento financeiro, mapeando e ajustando processos de trabalhos, criando
e adequando pilares básicos de administração financeira, alinhados ao seu direcionamento
estratégico. Como aponta Gonçalves (2000, p.9), “as empresas estão procurando se organizar
por processos para terem maior eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, melhor
adaptação à mudança, melhor integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado”.
Assim, a modelagem de processo proporciona uma clareza àqueles envolvidos na prestação
dos serviços e torna-se um elemento de fundamental importância para as decisões a serem
tomadas. Entende-se que o planejamento financeiro, diante do exposto por vários teóricos
da área, como vemos a seguir, é um guia para as empresas, podendo desenvolver os planos de
curto e longo prazo com sucesso. A falta de um planejamento financeiro sólido, por sua vez,
pode causar falta de liquidez e colocar em risco a continuidade da organização.
O que se pretende com esse estudo é entender como um planejamento financeiro adequado à
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estrutura da CBV pode fortalecer suas ações e permitir sustentabilidade econômica, atendendo
aos pilares básicos de administração financeira empresarial.
O objetivo do trabalho é analisar a composição da unidade de planejamento financeiro da
CBV e propor práticas que ofereça qualidade de ações e entregas à entidade. Entende-se ainda
ser possível ajudar a organização em seu processo de gerenciamento de risco e governança
empresarial, criando uma visão integrada de planejamento financeiro e alinhada ao mapa
estratégico (missão, visão e valores).
A pesquisa seguirá uma abordagem quantitativa e qualitativa, sendo realizada por meio de
um trabalho de campo (entrevistas, questionamentos e workshops, envolvendo executivos
da CBV, federações, clubes e entidades da área). Após diagnósticos da estrutura financeira
e organizacional atual, pretende-se propor uma reestruturação para que a CBV possa
acompanhar as práticas de mercado e consiga se projetar no mercado esportivo brasileiro no
longo prazo.
Com base nos insumos adquiridos, estão sendo propostos o redesenho e as melhorias para
cada um dos processos. O redesenho consiste em buscar, principalmente, eliminar burocracias,
conferir controle e correção nas informações, eliminar atividades que não agregam valor e
padronizar ações desempenhadas de forma diferente sem razão para tal, sempre buscando
gerar um produto de melhor qualidade.
Após estudo sobre a área que se pretende aprimorar na CBV, o que se observa através de
revisão bibliográfica é que o planejamento financeiro é entendido como “um instrumento
formal que estabelece as diretrizes de mudanças na empresa” no que tange os recursos (ROSS
et al., 1995, p.50). Essas diretrizes identificam as metas financeiras, ao mesmo tempo que
as distingue da situação atual, prevendo as ações necessárias para se atingir os objetivos prédeterminados. E garantir sustentabilidade nas ações ao longo de sua atuação no mercado.
Para sua correta elaboração, é necessária atenção especial aos pontos básicos da administração
financeira, como instrumentos: fluxo de caixa, capital de giro e orçamento.
Para certos estudiosos, alguns desses pontos têm relativa importância com a saúde de uma
organização. Sanvicente (1983) aponta o fluxo de caixa como peça imprescindível até na
mais elementar atividade empresarial, já que é através do fluxo de caixa que o administrador
financeiro pode verificar se houve excesso ou escassez de recursos. Martins e Assaf Neto
(1985, p.85) definem o fluxo de caixa como “o instrumento de ingressos e de desembolsos
de recursos financeiros ao longo do tempo”. Esta definição é corroborada por Santos (2001,
p.57) ao afirmar que “o fluxo de caixa é um instrumento de planejamento financeiro que
tem por objetivos fornecer estimativas da situação de caixa da empresa”. Seu objetivo
básico é possibilitar a visualização, através de projeções, das operações financeiras realizadas
diariamente pela empresa. Esse é o tipo de controle fundamental para a saúde financeira da
CBV. Tais projeções, segundo Santos (2001), informam a capacidade que a empresa tem para
quitar seus compromissos de curto e longo prazos. Em uma rápida pesquisa a outros autores,
nota-se que as empresas que não fazem uso do fluxo de caixa costumam enfrentar sérios
problemas financeiros, contribuindo para uma administração desordenada. Silva, Santos
e Ogawa (1993) apontam uma tendência mundial de se usar o fluxo de caixa em vez da
demonstração das origens e aplicações de recursos por apresentar novas informações públicas.
Outro instrumento utilizado no planejamento financeiro das empresas é o capital de
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giro, também de fundamental importância, que está relacionado diretamente com o ciclo
operacional e com o giro dos negócios. Sua administração envolve um processo contínuo de
tomada de decisões, voltadas principalmente para a preservação da liquidez da empresa, mas
que também afetam a sua rentabilidade. Braga (1995, p.155) define o capital de giro como “os
recursos aplicados no ativo circulante, formados basicamente pelos estoques, contas a receber
e disponibilidades”.O orçamento é parte integrante destas importantes considerações no
planejamento financeiro e fornece à organização informações de aplicabilidade dos recursos
de forma coesa, dentro de um universo pré-planejado. Neste estudo, será dada atenção
especial a este pilar da administração financeira, cuja técnica é baseada nas experiências
passadas e que são consideradas para projeções futuras. Para a CBV, o orçamento pode ser
uma grande estratégia, por meio de um conjunto de recursos específicos (orçamento por
unidades, projetos...) que auxiliarão o gestor nas decisões futuras.
Diante das fontes acima, procura-se alinhar as bases conceituais às práticas vivenciadas
na CBV. O maior objetivo é nortear a criação da estrutura financeira da empresa com as
referências pesquisadas.

2 | DESENVOLVIMENTO
A metodologia utilizada partiu do pressuposto que os profissionais da CBV conhecem seus
processos e que não pode haver mudança e evolução sem o compromisso dos envolvidos.
Eles devem participar e compreender o desenho dos processos e das sugestões de mudança,
responsabilizando-se pela sua implantação e pela melhoria contínua. Com essa base, e tendo
como marco inicial os processos selecionados para detalhamento pela CBV, foram definidos
os representantes que poderiam fornecer mais informações e, juntos, construir propostas de
melhoria para os processos a partir de seu redesenho. O mapeamento dos processos existentes
é realizado para permitir o entendimento da situação atual e servir de base para a proposição
de seu redesenho, incorporando melhorias.
Para iniciar os trabalhos, visando criar uma unidade de planejamento financeiro, a CBV,
através de uma comissão interna, consultou a comunidade do vôlei em fases alternadas para
colher informações pertinentes a sua atuação no mercado e ainda poder construir a múltiplas
mãos um melhor trabalho a ser implantado em sua base organizacional. Inicialmente, foram
consultados, por meio de encontros guiados, seus colaboradores estratégicos. Dessa forma, a
intenção foi sentir internamente as necessidades, fraquezas, potencialidades e ainda perceber
a visão de seus colaboradores sobre a forma que a CBV conduzia suas práticas em relação
ao planejamento financeiro. Esses encontros foram refinados até atingir seus produtos fins:
atletas e comissão técnica. As entrevistas não foram baseadas em um roteiro fixo de perguntas
e respostas, mas em uma sincera e moderna fonte de captação de opiniões, a fim de entender
e escutar a opinião daqueles que verdadeiramente vivem o vôlei no Brasil.
Já no fim dos trabalhos de coleta de opinião sobre as práticas organizacionais da CBV junto à
comunidade do vôlei, a entidade, orientando as atividades para o diagnóstico organizacional,
reuniu novamente seu grupo de gestores para a construção da matriz SWOT, ferramentaconceito empregada para analisar um cenário, ou um ambiente, proporcionando uma base
para planejamento, ou para engajamento, de uma organização. Essa construção foi realizada
em um único encontro, de três dias, no Centro de Desenvolvimento do Vôlei – Saquarema
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(CDV).
A primeira análise, com apoio de estudiosos da área, foi a de ambiente interno, pesquisando
as variáveis sobre controle da CBV que facilmente poderiam ser gerenciadas. As forças
deveriam ser incentivadas e estimuladas ao máximo, ao passo que suas fraquezas deveriam
ser minimizadas e/ou eliminadas. O ambiente externo, por sua vez, em um segundo
momento, apresenta variáveis fora de controle da confederação. A identificação das principais
oportunidades possibilita melhora de performance e atendimento às necessidade do públicoalvo, que poderão alavancar o desempenho da CBV. Tal como as fraquezas, as ameaças
identificadas devem ser enfrentadas para minimizar ou reduzir seus efeitos.
Relacionando os dois ambientes, é possível obter indicações para definição de ações prioritárias
e metas para captar e concretizar as oportunidades, criando “rede de proteção” para defender
a CBV das ameaças, utilizando/maximizando as forças existentes e corrigindo/minimizando
fraquezas que comprometem ou dificultam suas ações. A relação dos itens que compõem
cada uma das dimensões da matriz SWOT permitiu aprofundar o diagnóstico organizacional.
Esta relação possibilitou a identificação de insumos para a construção do mapa estratégico
da CBV, segundo a lógica de causa e efeito, entre as perspectivas e os objetivos. Com o foco
mais direcionado e se valendo dos resultados das entrevistas, análises documentais e workshop
temático, foi criado um esboço do mapa estratégico da CBV. Dentre as metas e os objetivos
estruturados, um dos que necessita estudo é promover a sustentabilidade econômica. Tornase impossível pensar em sustentabilidade sem os requisitos básicos de controle e gestão
financeira. A CBV entende essa questão como grande fraqueza e começa a demonstrar
esforços significativos para promover da melhor forma a alocação de seus recursos, bem como
seus controles.
Com a finalidade de facilitar o alinhamento conceitual, dado que a condução do mapeamento
de processos pode ser desenvolvida a partir de diferentes orientações, são definidos os aspectos
gerais que nortearam esse trabalho. Para melhor entendimento do negócio da CBV, suas
unidades foram subdivididas em três tipos de processos:
• Os processos finalísticos representam a essência, pois são relacionados à missão, gerando
produtos e serviços entregues aos clientes. São processos de agregação de valor e seu bom
desempenho é critico para o resultado e a imagem da instituição. Os processos finalísticos
estão inseridos em alguns macroprocessos, conforme elencado a seguir: seleções de vôlei
quadra, seleções de vôlei praia, competições de vôlei quadra, competições de vôlei praia,
medidas disciplinares, capacitação e certificação, condições técnicas.
• Os processos de suporte (ou meio) da CBV são contemplados dentro de oito
macroprocessos: gestão de infraestrutura, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de
logística, marketing, gestão do Centro de Desenvolvimento do Vôlei e gestão de parcerias.
As atividades-meio realizadas pela CBV são pedra fundamental para o funcionamento
adequado dos processos finalísticos da organização.
• Os processos gerenciais foram elencados no macroprocesso de governança, que, por
sua vez, considera ser suporte aos processos de negócio da CBV. Dentre outros, foram
mencionados: fortalecer relações institucionais, promover a comunicação institucional,
prestar assessoria jurídica, realizar controle interno, implementar gestão estratégica,
elaborar planejamento orçamentário, conceder títulos de reconhecimento, prestar contas
da confederação e avaliar o desempenho do macroprocesso de governança.
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Cada macroprocesso desenhado foi analisado, e foram pospostos redesenho de seus fluxos,
melhorias necessárias para aumentar a eficiência e eficácia do processo de trabalho. Os
redesenhos consistiram de maneiro macro em conferir mais integração, aprimoramento e
mais fluidez da comunicação interna, estabelecimento de normas e padrões processuais,
planejamento e padronização de controles.
A seguir, destaca-se aquele processo julgado como correlato a atenção dispensada neste estudo:
elaborar planejamento orçamentário. As unidades envolvidas na atuação deste macroprocesso
foram ouvidas para fins de mais informações e investigação. A CBV possui em seu histórico
a realização de planejamento orçamentário, porém sem recursos tecnológicos, aprovação
prévia, procedimentos ou conciliação com software. Dessa forma, foram identificados os gaps,
entendidos como problemas nessa ação, em sua maioria partindo dos processos com pessoas,
fluxo de trabalho, estrutura, gestão e tecnologia.
Um plano financeiro de curto ou longo prazo serve de guia para comportamento futuro da
empresa. É a projeção das condições atuais para o desconhecido, podendo esta ser devidamente
reajustada, tendo em vista as novas condições de trabalho, previamente estimadas.
Como parte integrante do mundo dos negócios, onde as flutuações são frequentes, a CBV
deve ter a capacidade de se ajustar às novas condições, de forma rápida e eficiente. Nenhum
plano deve ser considerado imutável. Nem mesmo durante o seu desenvolvimento, se as
condições de mercado sofrerem bruscas e violentas transformações, os planos deverão ser
rapidamente alterados.
Os princípios de responsabilidade e autoridade, como em qualquer área da administração
empresarial, deverão ser criteriosamente observados no planejamento e no controle financeiro.
Um plano imposto nunca poderá dar o mesmo resultado que um plano estudado, analisado
e aprovado por todos os setores envolvidos. As unidades devem conversar entre si, dentro
de um mesmo contexto. O planejamento financeiro deverá ser entendido como parte de
sucesso da CBV, assim como a realização de um grande evento. Um plano bem concebido e
tecnicamente adequado traz inúmeras vantagens, destacando-se principalmente a disciplina
nas operações.
Uma vez que o plano financeiro esteja expresso sob a forma de orçamento, válido para
determinado período, todos os funcionários procurarão atingir os objetivos contidos neles.
Para a unidade de recursos humanos, por exemplo, este pode ser correlação direta com
performance. A avaliação periódica do resultado atual também deverá ser feita, baseada nos
valores orçados. Esse alvo comum propicia o trabalho em equipe e aprimora os meios de
comunicação entre as unidades que trabalham para atingi-lo. No planejamento financeiro,
deve haver uma demarcação entre o necessário e o supérfluo. Toda aplicação de recursos que
não redundar em maior rentabilidade, no curto ou no longo prazo, pode ser considerada
supérflua. Apesar de nem sempre ser possível distinguir o supérfluo do necessário, o
planejamento oferece melhores condições para esse julgamento, em prol da empresa.
A comparação entre o real e o orçado deve constituir o processo de planejamento financeiro,
indicando as deficientes que porventura possam existir. Sem o sistema orçamentário, os
fatos contábeis, da natureza estática, não permitem, à primeira vista, distinguir os pontos
de estrangulamento da empresa. Passa-se a ter uma rotina financeira em que diariamente as
decisões da CBV e seus gestores financeiros precisam ser rápidas; nenhuma delas, porém,
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poderá ser tomada sem conhecimento de causa, tendo em vista até a particularidade de seu
negócio fim. A técnica do planejamento permitirá identificar os pontos fracos da empresa,
possibilitando imediata correção.
Efetivamente, fez-se necessário o entendimento a respeito do processo atual de orçamento
da CBV, principais atividades, documentos e ferramentas existentes, através das seguintes
atividades:
• Analisar templates e modelos utilizados atualmente no processo de elaboração do
orçamento;
• Obter entendimento das principais rubricas e categorias orçamentárias existentes;
• Analisar plano de contas de forma macro, buscando entender a relação com o orçamento
atual;
• Identificar as principais partes envolvidas no processo orçamentário atual;
• Entender as premissas e restrições aplicáveis ao trabalho para o orçamento atual;
• Identificar departamentos responsáveis pelas categorias de custo (se aplicável);
• Identificar projetos e/ou atividades em que haja intersecção entre uma ou mais áreas
funcionais, procurando esclarecer a responsabilidade pelo orçamento das despesas
correspondentes;
• Identificar quais categorias de itens comuns para as diversas áreas poderiam ser precificadas
pelo setor de compras (consistência de preço entre os diversos departamentos);
• Identificar os principais documentos do processo atual, tais como fluxogramas,
procedimentos internos, manuais e políticas, que poderão ser utilizados na definição do
cenário futuro do processo de orçamento.
ESTUTURAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE ORÇAMENTO DA CBV
Esta fase tem por objetivo estruturar, em conjunto com a CBV, um novo processo para
elaboração e documentação do orçamento/planejamento financeiro da confederação. O que
se pretende aplicar:
• Realizar reuniões com a diretoria da CBV, buscando entender as principais demandas de
informação e documentação (formalização), que devem ser atendidas com o novo processo
de orçamento da entidade;
• Auxiliar a estruturar um processo macro, segregado em etapas e respectivas atividades,
para elaboração do novo orçamento da CBV;
• Apoiar na elaboração de uma lista preliminar de itens a serem consideradas em seu
orçamento, com base no conhecimento da operação da confederação e seus diversos
departamentos;
• Elaborar templates e padrões que deverão ser utilizados ao longo do processo orçamentário,
visando à estruturação e à padronização do processo, considerando a captura de premissas
racionais e memórias de cálculo para as linhas de orçamento;
• Estabelecer, de forma conjunta com seus gestores, os papéis e as responsabilidades
pertinentes ao novo processo de orçamento, considerando as partes envolvidas na
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elaboração do orçamento da CBV;
• Elaborar os guias para as memórias de cálculo das diversas categorias de cálculo;
• Preparar o cronograma para elaboração do novo orçamento a partir do novo processo;
• Discutir com a área correlata os requisitos básicos da ferramenta de orçamento a ser
construída, de forma a integrar o processo e facilitar o input das informações na ferramenta;
• Validar o novo processo e cronograma com a diretoria da CBV;
• Elaborar material para workshop com os diversos departamentos da CBV;
NOVO PROCESSO DE ORÇAMENTO NA CBV deverá adotar inicialmente a proposta
de um orçamento real e de curto prazo, tendo em vista o término do primeiro semestre do ano
vigente. E ainda iniciar sua preparação para o planejamento orçamentário do ano seguinte.
Para esse processo fluir entre as áreas correlatas, demonstra-se aqui a cadeia hierárquica da
unidade de planejamento financeiro que atuará, inicialmente, sob a gerência da unidade de
Contabilidade. O especialista em planejamento financeiro será responsável por normatizar,
planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as atividades das áreas: orçamentária e
financeira, bem como acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução destas nas diversas
unidades gestoras que compõem a CBV.

Novos templates para construção do orçamento:

Demonstra-se aqui os formulários-bases para o início do trabalho. O que se propõe é estruturar
uma planilha de orçamento por unidade para que, em seguida, possa ser analisado de forma
consolidada.
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Figura 2 - Template do orçamento

Figura 3 – Template do orçamento consolidado
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Figura 4 – Template comparativo de planejamento orçamentário com as despesas

Figura 5 – Template do fluxo de caixa

Após esta fase de criação, será necessário assessorar os diversos departamentos da CBV no
processo de elaboração do orçamento, detalhando as linhas de custo, respectivas premissas
e memórias de cálculo; realizar reuniões com os departamentos para revisão do orçamento;
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prover assessoria ou profissional apto a atuar no novo processo definido, assim como na
melhor forma de capturar informações, fornecendo orientações para preenchimento dos
templates estabelecidos para o processo de orçamento. Caberá ainda a esse profissional, ou à
unidade de planejamento financeiro auxiliar, a identificação de suas linhas de custo, atividades
e premissas (ex.: valores unitários adotados). Todas as ações deverão acontecer em conjunto,
com a atuação da diretoria da CBV, identificando se o novo processo de orçamento encontrase alinhado com as expectativas iniciais relacionadas à organização e ao detalhamento das
informações de custo (ex.: descrição e razoabilidade das premissas utilizadas, memórias de
cálculo).
VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Esta fase tem por objetivo analisar o novo orçamento elaborado pela CBV, ajustar o que for
necessário e validar o orçamento com a diretoria da confederação. Neste momento, caberá a
análise crítica das informações do novo orçamento elaborado pelas diversas áreas, apoiandose na consolidação das informações de orçamento para obter validação dos departamentos,
a partir de comunicação oficial da área financeira para fins de consolidação do orçamento
completo. Paralelamente, pretende-se ter em uso uma ferramenta de orçamento, contendo
todas as informações detalhadas sobre os principais custos da entidade.
NOVO ORÇAMENTO
Inicia-se o processo para efetivamente construir uma ferramenta de gestão que demonstre,
de forma transparente e consistente, o orçamento de gastos para o ano corrente. Faz-se
necessário obter informações detalhadas de cada unidade de negócio, orçadas por mês, para
um determinado ano, como base em premissas pré-estabelecidas pela alta administração da
CBV. Neste momento, é fundamental que os números no novo orçamento representem a
realidade de cada uma das áreas da empresa. Estima-se que o projeto seja dividido em cinco
etapas:

ETAPAS

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

SEM 8

1) Análise de Informações Gerais do
orçamento CBV;
2 ) Estruturação do novo processo de
orçamento
3) Elaboração do novo orçamento;
4) Validação do orçamento;
5) Elaboração da Ferramenta de
Orçamento da CBV

Figura 6 - Cronograma de atividades

A terceira parte do projeto, destacada acima, será realizada com a participação dos gestores
da CBV, responsáveis pela confecção do orçamento de cada unidade, tendo dois pontos
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importantes:
1. Levantamento do orçamento: como serão mapeados todos os gastos planejados de
cada área de negócio, preenchendo em template adequado e, de preferência, com a
memória de cálculo para cada despesa programada. Com toda as informações, o diretor de cada unidade deverá validá-lo.
2. Revisão e consolidação: todas as planilhas deverão ser consolidadas e apresentadas à
alta administração. Neste momento, as inconsistências deverão ser corrigidas.
A partir de então, inicia-se o planejamento financeiro da CBV que atinge todas as áreas da
instituição. Durante esta etapa do projeto, caberá à diretoria administrativa financeira: prover
colaboradores para apoiar e esclarecer as ações sobre o novo processo orçamentário; ajudar
nos esclarecimentos sobre o preenchimento do template; ajudar as áreas na identificação de
suas linhas de custos, atividades e premissas; consolidar as planilhas orçamentárias de todas as
áreas de negócio para análise e, posteriormente, apresentação à alta administração.
Deve-se estar atento a algumas diretrizes para a garantia de sucesso da operacionalização:
1. O orçamento deverá ser elaborado pelo gestor da área e/ou ponto focal financeiro,
designado com o apoio da área de planejamento financeiro da CBV;
2.

Cada área terá um orçamento específico, de acordo com suas necessidades;

3.

O orçamento deverá conter apenas as despesas detalhadas de cada área de negócio;

4.

O período a ser considerado para a elaboração do orçamento deverá estar explícito;

5. O orçamento deve ser elaborado buscando sempre o melhor preço possível,
considerando a qualidade e o nível de serviço esperado para as atividades e os eventos da
organização;
6. Os valores orçados devem ser levantados à base do mês e ano vigente, independentemente
do período em que as despesas serão incorridas;
7. Os valores orçados devem ter como base, preferencialmente, preços de mercado e
consultas aos fornecedores de produtos e serviços. Para estes casos, é imprescindível o
registro da fonte de informação e a coleta de evidência que comprove o preço utilizado
como base, para fins comprobatórios. Em outras situações, podem ser consideradas fontes
de informações provenientes de estudos realizados por consultores e/ou órgãos específicos,
benchmarking de eventos similares, experiência de profissionais do meio esportivo ou até
mesmo custos históricos, desde que devidamente registrados e comprovados;
8. Caso seja verificada a necessidade de criação de uma nova natureza ou subnatureza de
gastos, esta deve ser detalhada em campo apropriado e justificada para posterior análise da
alta administração.
9. Todas as despesas deverão ser orçadas nas moedas nas quais os itens ou serviços serão
adquiridos, considerando as opções BRL, USD e EUR. Para compras realizadas com
outras moedas estrangeiras, o valor deve ser convertido para USD e a taxa de câmbio
inserida em campo apropriado.
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Apoio da administração: uma recomendação especial para o futuro
Antes de introduzir qualquer inovação no sistema de planejamento e controle financeiro, é
indispensável conseguir a anuência e o apoio efetivo do presidente e do CEO em atuação.
Sem este apoio, mesmo que seu sistema de trabalho seja ótimo, dificilmente se alcançará o
resultado almejado.
Organização adequada
Em principio, o planejamento financeiro implica no seu controle posterior. Como os fatores
financeiros referem-se a todas as áreas da empresa, a amplitude do planejamento financeiro é
extensa e exige um preparo todo especial. O sucesso depende, em grande parte, das pessoas
que o executam, devendo estas estarem preparadas para sua aplicação.
Entrosamento perfeito com a contabilidade
Para análises e comparações posteriores, o plano de contas da CBV, com todos os seus
pormenores, deverá servir de base para o planejamento. Sem esse entrosamento, a Contabilidade
poderá registrar dados que não correspondam aos valores estimados, o que tornará errônea
toda comparação e conduzirá a decisões falhas. Diante desse cuidado, a unidade de gestão
de planejamento financeiro passa a ser liderada pela gerência de Contabilidade, alinhando os
processos e tomando os cuidados necessários. Ademais, não deve ser descartado, no médio
prazo, que o planejamento financeiro tenha uma gerência própria.
SISTEMAS ADEQUADOS
Toda empresa tem suas necessidades especificas, porém, em qualquer circunstância, o sistema
de planejamento deve ser simples, objetivo e elaborado para ações efetivas e o mais econômicas
possíveis. A CBV já possui os sistemas necessários para otimizar e tornar seu planejamento
financeiro aplicável. O que antes não se usava, como alguns módulos de sistema, agora passa
a ser ferramenta indispensável na condução dos processos.
Diante de todos os fatores expostos, os processos foram revistos. Dentre os ajustes sugeridos,
dispõe-se a seguir recomendações com o intuito de fortalecer o processo e eliminar alguns
gaps:
• Fixação de metas financeiras;
• Vinculação de metas físicas ao orçamento;
• Estabelecer cronograma para elaborar e aprovar orçamento (sugerindo ainda prazo de 4
a 6 semanas – outubro a novembro);
• Normatização das ações para evitar processos personalizados;
• Recursos humanos específicos sem desvios;
• Acompanhamento periódico em nível estratégico;
• Utilização de ferramenta tecnológica apropriada à realidade organizacional.
Recomenda-se ainda que a implementação deste redesenho ocorra da forma mais ágil
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possível. O cenário vivenciado pela CBV atualmente já inclui significativamente as ações aqui
esboçadas. Em um curto período de tempo, algumas práticas tornaram-se obsoletas e outras
foram incorporadas às rotinas do planejamento financeiro.
É importante reiterar que sem o envolvimento e comprometimento da alta administração, essa
proposta de trabalho não terá validade. Já foram entendidos os benefícios da visão sistêmica
para a análise dos processos de trabalho e consideradas satisfatórias até aqui as diferentes
visões de remodelagem dos mesmos. Quando cada um conhece o impacto do seu trabalho no
processo, há mais possibilidade de tomar uma decisão correta. O entendimento que a CBV
precisa funcionar como um todo pode ser considerado um ganho para a instituição. Trabalhar
processos isolados e personalizados não pode continuar sendo prática no cenário atual da
CBV e não vai ao encontro das metas e dos objetivos descritos em seu mapa estratégico.
A visão e a implantação dos processos refeitos faz com que as atividades sejam mais eficientes
e capazes de atender os requisitos externos e internos, assim como de toda a comunidade do
vôlei. É preciso estar pronto para os aspectos de insegurança, gerados pela gestão de mudança.
Nesse sentido, a comunicação pode ser um fator diferencial e precisa ser clara.

3 | CONCLUSÃO
A vida produtiva tem várias fases, cada uma com seus desafios. Com planejamento, é possível
identificar suas oportunidades e dificuldades, definindo antecipadamente, estratégias para
enfrentar as situações.
Planejamento financeiro é um processo racional de administrar investimentos, despesas,
patrimônio, dívidas e receitas, visando tornar realidade os seguintes objetivos: maior visibilidade
da marca, desenvolvimento da prática esportiva, investimento na equipe de colaboradores,
investir de acordo com o perfil da CBV para fomentação da modalidade em âmbito nacional,
aumentar os interesses externos, atrair novos patrocinadores, garantir transparência em suas
relações e aplicação de recursos, além de reduzir impostos.
Espera-se que, com os novos resultados financeiros obtidos e analisados, seja possível auxiliar
na reestruturação organizacional da CBV, orientando seus gestores em relação à aplicação
correta e coerente dos recursos administrativos e financeiros. Espera-se ainda que a readequação
da unidade de gestão orçamentária resulte em ganho real para a CBV, patrocinadores,
colaboradores e amantes do vôlei brasileiro.
A principal intenção é apoiar a CBV em sua estrutura organizacional, de tal forma que a
faça continuar líder em seu segmento, conquistando medalhas e sendo referência com seu
time corporativo. O sucesso de seu planejamento orçamentário corporativo está baseado na
flexibilidade e na capacidade para responder a mudanças, na forma com que lida com os
valores tangíveis e intangíveis, no respeito às pessoas, na tradução perfeita da estratégia da
empresa e na capacidade de democratizar as informações da empresa, convertendo-se em uma
ferramenta de negócios (ágil e dinâmica) que ajudará a empresa a se comunicar, organizar e
controlar todo o ambiente ao seu redor, aliando o pensamento estratégico da empresa através
das pessoas (competências e atitudes).
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RESUMO

O trabalho apresenta a importância do patrocínio de longo prazo para o desenvolvimento do
esporte brasileiro e as características que os patrocinadores buscam para manter uma relação
contínua com as organizações esportivas. A partir de uma análise bibliográfica, utilizando a
pesquisa qualitativa e exploratória, o objetivo é investigar o “Patrocínio Esportivo de Longo
Prazo e seus Efeitos sobre o Valor da Marca”. Os casos analisados demonstram que relações
longínquas possuem ações com características que reforçam a estratégia de comunicação integrada ao sucesso do esporte. Tal fato suscita a hipótese de que patrocínios extensos podem
ter influência no processo de lembrança espontânea da marca, criando vantagem competitiva
sobre as demais.
Palavras-chave: Patrocínio esportivo, patrocínio de longo prazo, valor da marca, brand equity, esporte.

ABSTRACT

This study presents the importance of sponsorship for long-term development for Brazilian sports
and the features that the sponsors look for maintain the continuous relationship with the sport
organizations. Through a bibliographic analysis using a qualitative and exploratory research, seeks
to discover the effects of the long-term sponsorship over the brand value. The analyzed cases show
that long relations have actions with features that reinforce the communication strategy integrated
with the success of sport. This fact raises the hypothesis that long-term sponsorship can influence the
spontaneous recall process of the brand, creating competitive advantage over others.
Keywords: Sports sponsorship, long-term sponsorship, brand value, brand equity, sport.
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1 | INTRODUÇÃO
A comunicação de marketing está atravessando um período de transformação, com a
atualização do mercado e a maior exigência dos consumidores em relação aos seus direitos.
Com isso, as empresas buscam constantemente novas soluções para aproximar suas marcas de
seu público-alvo, adotando a comunicação como estratégia para a manutenção e a captação
de novos clientes.
De acordo com Kotler e Armstrong (2008), as organizações já percebem que a comunicação
integrada ao relacionamento com o cliente pode acrescentar valor para marca e para o produto
no longo prazo. Como os consumidores são diferentes uns dos outros, torna-se necessário
o desenvolvimento de distintos programas de comunicação, segmentos-alvo, nichos e até
mesmo indivíduos específicos.
Cientes de que criam valores para as empresas e, por meio delas, os consumidores reconhecem
e avaliam o produto, as marcas também podem afetar a decisão do cliente no momento da
compra, pois são muito mais confiáveis quando se fazem presentes na vida dos consumidores.
Diversos autores afirmam que o valor associado a uma marca é formado por aspectos decisivos,
como: reconhecimento, familiaridade com a marca, qualidade dos produtos e lealdade. Estes
são componentes que podem definir a decisão de compra e interferir positiva ou negativamente
na percepção do cliente em relação aos produtos da concorrência, influenciando a preferência
entre um produto e outro (AAKER, 1991,1998; KELLER, 2008).
Com base nisto, é provável que uma marca conhecida apresente melhores resultados quando
comparada às outras que não são tão reconhecidas pelos clientes. As organizações estão atentas
para o fato de que a memória de marca possa transmitir experiências únicas, contribuindo
para a expansão do seu negócio.
Kotler e Keller (2006) citam ferramentas de marketing utilizadas para ampliar a relações das
empresas com o público: propaganda, promoção de vendas, relações públicas/publicidade,
venda pessoal, marketing direto e eventos e experiências. Segundo os autores, esta última
ferramenta é muito importante na estratégia de comunicação por tornar a marca parte de
momentos especiais e importantes da vida de seu público-alvo. Além disso, eles deixam claro
que o esporte é a ferramenta de marketing que recebe o maior percentual de investimentos.
O marketing esportivo visa atrair o público, reforçar a imagem corporativa e dar credibilidade
às empresas por meio do patrocínio de atletas e atividades esportivas. Melo Neto (2000)
define patrocínio como: “uma ação promocional que, ao dar suporte às demais ações do
composto de marketing, contribui para alcançar objetivos estratégicos da empresa, em
especial no que se refere à imagem corporativa, promoção da marca, posicionamento do
produto, promoção de vendas e comunicação com clientes, fornecedores, distribuidores e
demais parceiros.” Para as organizações esportivas, o patrocínio é fundamental em termos de
sobrevivência e sustento do esporte mundial. Os resultados obtidos em competições ocorrem
após anos de investimento, valorizando ainda mais o patrocínio consistente, que possua uma
relação confiável e estabilidade para acompanhar o esporte ou o esportista durante todo o
processo de maturação até seu auge. A organização esportiva busca construir uma relação
sólida e contínua ao se associar a uma empresa, e não somente aos eventos. Não são poucos
os benefícios proporcionados por este tipo de relação “patrocinador x patrocinada”.
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Diante disso, este trabalho tem como objetivo geral analisar as vantagens que estão associadas
há um patrocínio de longo prazo e seus efeitos sobre o valor da marca. Autores como Derbaix
e Lardiniot (2001) relatam que ações realizadas por patrocinadores, em que a marca é exposta,
tendem a elevar na memória de seus clientes a lembrança da empresa, atribuindo valor para
ela e para seus produtos.
O processo de criar valor para uma marca é denominado “brand equity” e, segundo Aaker
e Joachimsthaler (2000, p. 31), é definido como: “o ativo ou passivo ligado ao nome e ao
símbolo de uma marca que soma ou subtrai um produto ou serviço”. Eles ainda ponderam
que “esses ativos podem ser agrupados em quatro grandes dimensões: conscientização de
marca, qualidade percebida, associações e fidelidade à marca”.
Em razão de sua relevância no processo de marketing, a marca é considerada atualmente um
patrimônio da organização e tem valor monetário agregado a ela. Em alguns casos, pode até
ser considerado o ativo mais importante de uma empresa. A proposta de aliar a marca ao
esporte tem se tornado uma estratégia de comunicação rápida e muito eficaz.
O esporte abrange um público dinâmico, criativo e receptivo, que está sempre atento a novas
tendências. Sua imagem proporciona, para qualquer marca, a associação com a atividade
física, com a proposta de vida saudável, ligação com atletas e todas as experiências que o
público vivencia durante uma competição, sejam elas de vitória ou derrota.
Por outro lado, a construção do valor de uma marca por meio de um patrocínio esportivo
não acontece de maneira instantânea, o que justificaria o investimento no esporte, e não em
eventos esportivos. Diversos autores, entre eles Armstrong (1988, In: COPELAND et al.,
1996), Way (1980, In: MEENAGHAN, 1983), Sandler e Shani (1989), Melo Neto (1995) e
Pozzi (1996), defendem relacionamentos de longo prazo, questionando a eficiência e o custobenefício de investimento no curto prazo.
Discorrendo sobre a duração do vínculo,
deve-se atentar para o fato de que estes podem ser perecíveis e, caso não seja vigorosamente
propagado e defendido, tende a enfraquecer rapidamente.
A partir de tais princípios, nota-se que a relação de patrocínio de longo prazo pode proporcionar
muitas vantagens para a memória da marca quando comparado a um patrocínio direcionado
a um único evento. A repetição visual pode ser um ganho para a empresa devido à proporção
que a propaganda tem como estratégica comunicativa. Por isso que não é raro encontrar
marcas associadas ao esporte por longos anos e que apresentam resultados em parcerias de
sucesso, impactando o seu público-alvo com essas junções.
Embora haja muitos casos de sucesso em relação ao patrocínio de longo prazo, o mesmo
envolve riscos internos e externos, demandando cuidado e manutenção rigorosa. Trata-se de
uma relação muito delicada, que impacta o esporte como um todo quando há continuidade
e, sobretudo, rompimento.
A relação entre patrocinador e patrocinada precisa ser ajustada constantemente, e as
organizações esportivas devem atender os seus patrocinadores com a criação de objetivos em
comum. Além disso, é necessário organização e credibilidade junto ao público. Mesmo com
tudo isso, as organizações que recebem patrocínio precisam conviver sempre com a ameaça
de perda de patrocínio.
O perigo de uma relação de patrocínio de longo prazo para uma organização é que esta
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pode ser totalmente dependente dos recursos oriundos dos patrocinadores e, assim, um
possível rompimento pode causar danos irreparáveis para o esporte. Alguns riscos internos
para a ruptura de um patrocínio são: má administração dos recursos investidos, ausência de
resultados, falta de manutenção das exigências contratuais e falta de uma gestão esportiva
eficiente. Os riscos externos, por sua vez, são mais difíceis de serem controlados.
De acordo com Pozzi (2000), os fatores inerentes e incontroláveis do esporte, bem como a
imprevisibilidade advinda da performance da equipe ou dos atletas, do clima e dos resultados,
só para citar alguns exemplos, acaba se unindo a outros fatores mais controláveis (internos),
casos da desorganização administrativa, dos calendários irracionais, da violência dentro e fora
de campo, e da baixa qualidade dos estádios, podendo influenciar na decisão de empresas sérias
de investir no esporte. Estas fazem avaliações de investimento em vez de seguir unicamente as
preferências pessoais de seus principais executivos.
O controle dos riscos deve ser avaliado e atender rigorosamente aos anseios que a patrocinadora
busca ao expor sua marca junto à organização patrocinada. Apesar de não haver um caminho
pré-estabelecido para o sucesso, pode-se avaliar as características que os patrocinadores
querem encontrar para a manutenção de um patrocínio de longo prazo. Pensando nisso e na
importância que tem o patrocínio para a sobrevivência de uma instituição esportiva, surgem
as questões: Quais são as características associadas a um patrocínio de longo prazo e
quais são os efeitos sobre o valor da marca?
Considerando a exploração do esporte como um veículo promocional e a grande importância
da valorização da marca, apresenta-se uma proposta de estudo sobre o que as empresas
patrocinadoras buscam para manter os seus investimentos no esporte brasileiro, cujos possíveis
benefícios são:
• Analisar as vantagens associadas a uma marca com histórico de patrocínio de longo
prazo;
• Analisar os riscos encontrados na relação de patrocínio;
• Investigar os efeitos residuais que estas associações proporcionam durante a vigência do
patrocínio e após seu rompimento;
• Demonstrar as características que os patrocinadores desejam para manter um patrocínio
longínquo;
• Analisar os possíveis resultados dos investimentos no esporte, não apenas as ações isoladas
ou os patrocínios de curto prazo.

2 | DESENVOLVIMENTO
O estudo busca investigações teóricas e práticas acerca do gerenciamento do patrocínio
apoiando-se em obras publicadas por especialistas e também na área de gestão da Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).
Esta pesquisa, qualitativa e exploratória, levantou informações através de referências
bibliográficas, consultas a jornais e revistas eletrônicas, além de sites oficiais de empresas. Os
métodos e instrumentos utilizados se mostraram satisfatórios.
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2.1 Investimentos no esporte de alto rendimento
Estudos realizados em 2008 anunciavam que uma empresa de consultoria estimava um
investimento de companhias norte-americanas em patrocínios na faixa de US$ 16,78 bilhões,
sendo 69% deste valor (US$ 11,6 bilhões) destinado ao esporte (ALMEIDA, NUNES,
MARCHI JÚNIOR, 2008).
Segundo Melo Neto (1995), o final da década de 1970 e início dos anos 1980 marcam a
grande transformação, quando as organizações passaram a enxergar o potencial do esporte
como um produto. Na realidade, as empresas percebem que o público era muito receptivo ao
esporte, que, por sua vez, tinha altos índices de aceitação na mídia. Ou seja, o resultado do
investimento no setor seria divulgação garantida.
Atualmente, devido a sua importância e ao crescente retorno do esporte no Brasil, os
investimentos vão muito além das organizações com fins lucrativos. O esporte de alto
rendimento, por exemplo, pode ter suporte financeiro do setor público por meio de políticas
e ações voltadas ao seu progresso. Com relação ao Estado, o apoio e o financiamento para o
seu desenvolvimento têm sido considerados de extrema importância, criando possibilidades
para que o país possa estar entre as potências esportivas mundiais (DE BOSCHER et al.,
2009; FERREIRA,2007).
O esporte de alto rendimento se encontra dentro do planejamento estratégico do Governo
Federal, no qual a Secretaria de Esportes apresenta sua missão institucional em seu site oficial,
assumindo a responsabilidade de suporte financeiro que os compete:
“Prestar cooperação técnica e assistência financeira supletiva a outros órgãos da Administração Pública
federal, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades não-governamentais sem fins
lucrativos, em empreendimentos ligados ao esporte de alto rendimento”. (MINISTÉRIO DO ESPORTE,
2015).

O esporte também passou a ter opções de aporte financeiro e de potenciais investidores por
meio dos seguintes projetos:
• Lei de Incentivo pelo Ministério do Esporte: acompanhada de medida provisória que
limitou a 1% do imposto de renda das empresas a aplicação no incentivo de esportes.
(BRASIL 2016, 2015).
• Lei Agnelo/Piva: confederações passaram a ter uma renda para investir em projetos,
visando à preparação e à participação dos atletas em eventos nacionais e internacionais,
além da aquisição de equipamentos e da contratação de profissionais especializados, como
treinadores, entre outras ações (BRASIL 2016, 2015).
• SICONV: uma de suas finalidades é facilitar as apresentações de projetos aos programas
ofertados pelo Governo Federal.
Dado o valor do esporte no Brasil, diversos setores acreditam que a assistência financeira
pode gerar resultados. No entanto, apesar do crescimento verificado em patrocínio esportivo,
convém ressaltar certas limitações inerentes ao financiamento da atividade esportiva, como
o posicionamento das empresas, que têm realizado investimentos instantâneos, com prazos
curtos e próximos de grandes eventos, eliminando a possibilidade de um maior envolvimento
com a evolução do esporte.
Os recursos investidos para a detecção, seleção e promoção de atletas ainda não é percebido

367

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

como pilar para alcançar o sucesso no esporte. Tal postura é diferente do compromisso
apresentado por órgãos públicos, em que os acordos são firmados e validados pela lei. Isso
comprova que algumas empresas patrocinadoras de eventos não entendem o grau de retorno
de uma parceria de longo prazo.
Para compreender esse retorno, deve-se, primeiramente, entender como é construída a
associação da marca com o produto. A repetição e a automatização da memória da marca na
mente dos consumidores, por exemplo, são essenciais para que se assimile o valor da marca
graças ao patrocínio esportivo.
2.2 Associação de marca
A percepção de associar a marca ao esporte e aos atletas pode gerar confiança, que é construída
ao longo dos anos. Algumas dessas associações podem gerar também familiaridade e conforto,
transferindo para a marca sentimentos positivos na hora de adquirir um produto ou serviço.
Segundo Aaker (1991, p.115) a associação do produto com a marca pode apresentar grandes
barreiras para empresas concorrentes. A familiaridade com o produto fortalece a marca e evita
que os consumidores possam compará-las ou colocar em dúvida a sua credibilidade. Ainda de
acordo com o autor, as vantagens atribuídas a uma marca, quando bem definida a estratégia
de exposição, podem influenciar a imagem e o posicionamento associado a ela. Ao longo dos
anos, com a exposição e a associação do patrocínio, tais marcas podem levar certas vantagens
em relação às outras. Aaker (1991, p.119) define os tipos de associações que podem resultar
destas parcerias, conforme apresentado na Figura 1 (p.119):

Figura 1 – Tipos de Associação de Marca (AAKER, 1991)

Quanto mais forte o vínculo de associação em relação à marca, maiores serão as vantagens
agregadas a ela. Dessa forma, as associações mencionadas podem estar atribuindo valor de cinco
maneiras diferentes: ajudam a processar / achar informação; diferenciação / posicionamento;
razão de compra; criar atitudes / sentimentos positivos / base para extensões.

368

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Mais uma vez, vale ressaltar que a relação de patrocínio como meio de divulgação da marca
resume sua finalidade, tornando o processo de conhecimento do produto mais acessível e
de rápida assimilação. Além disso, coloca em vantagem em relação às demais, resultando
em razões específicas pela qual o consumidor escolhe aquele produto. Associar a marca a
sentimentos positivos, boas lembranças e atitudes criativas são os meios que justificam os
investimentos em patrocínio esportivo.
2.3 Relação de patrocínio
A construção de uma relação de patrocínio duradoura pode ser bem complexa e requerer
muito esforço de ambas as partes. Para analisar este tipo de relação entre patrocinada e
patrocinadora, será tomado como exemplo o vínculo estabelecido entre CBDA e Correios,
cuja parceria completa 25 anos em 2016.
Em 1990, o então presidente da CBDA, Coaracy Nunes Filho, sem recursos na entidade, enviou
um apelo aos jornais para que alguma empresa ajudasse a custear a viagem internacional da
seleção brasileira. Imediatamente, os Correios fizeram contato por meio de seu departamento
de marketing e, a partir de um anúncio publicitário, teve início a parceria.
Os Correios se tornariam o patrocinador oficial da CBDA e, de certa forma, colaboraram para
o surgimento de novos atletas, pois estes passaram a receber auxílio da empresa e puderam
alavancar a história do esporte no país.
Ao longo dos 25 anos de parceria, a CBDA se ajustou às demandas dos Correios, entendendo
suas necessidades de gestão e a visão que tinham do futuro. Com os recursos disponibilizados
pela empresa, a CBDA conseguiu investir em todas as modalidades aquáticas, levando-as a
todo território nacional, realizando clínicas e competições importantes que, anteriormente,
eram praticamente restritas ao eixo Rio-São Paulo. Foi possível também participar com mais
frequência dos eventos da Federação Internacional de Natação (FINA).
Com um mercado cada vez mais exigente, a confederação encarou uma reestruturação e criou
novos meios para manter seus patrocinadores satisfeitos e buscar novos clientes. Assim como
tantas entidades esportivas, a CBDA iniciou suas atividades com menos de dez funcionários
e cresceu gradativamente, passando a receber mais investimentos para que novas conquistas
fossem realizadas na comunidade esportiva.
Em resposta a uma demanda do patrocinador oficial, a CBDA apresentou, no primeiro
semestre de 2014, o modelo de Governança Corporativa, contendo missão, visão e valores da
organização. O material descreve os princípios, as regras, as práticas de gestão, os controles
internos e a governança capazes de possibilitar o cumprimento do objetivo da entidade. Além
disso, foram descritas as premissas, o organograma e o plano estratégico.
“O presente documento é parte integrante do Contrato de Patrocínio dos Correios com a Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA 2014/2016, em resposta à Carta DECOE|GPAT
Nº 00241|2014 de 30 de janeiro de 2014, enviada pelos Correios à CBDA.” (GOVERNANÇA
CORPORATIVA DA CBDA, 2014, p.1)

Ao elaborar uma análise de visão de futuro, a CBDA busca inovação e reestruturação,
características que não eram tão valorizadas quando a entidade instituiu seu modelo de gestão.
Atualmente, a confederação almeja melhores resultados com a implantação de novas normas,

369

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

processos e um sistema de comunicação mais eficiente para os stakeholders internos e externos.
A CBDA também se adaptou à proposta dos Correios de criar projetos sociais de sucesso,
difundindo a natação e outras modalidades aquáticas para crianças que não tinham acesso
ao esporte. A entidade também se tornou responsável pela realização de clínicas voltadas à
preparação técnica dos esportes aquáticos, introduzindo a marca do patrocinador em todas
elas. Por fim, a confederação assumiu para si o compromisso de divulgar a nova identidade
visual dos Correios, lançada em maio de 2014.
Apesar de o relacionamento entre ambas ser referência no esporte nacional, isso não diminui
os riscos anteriormente citados. A CBDA assume boas práticas de governança corporativa,
transparência na gestão e na prestação de contas. Em todos esses anos, a confederação não
sofreu nenhuma reprovação em auditorias, demonstrando ética em seus procedimentos e
responsabilidade na administração dos recursos recebidos, comprovando assim respeitabilidade
com as ações de patrocínio que recebe. (CBDA, 2014, p.12)
O estudo realizado por Parisi (1994) confirma que a credibilidade e o valor a ser investido
também fazem parte do critério de seleção para ações de patrocínio e, portanto, fazem parte
da manutenção do acordo de longo prazo.
A busca incessante para alcançar padrões de excelência e aprimorar o relacionamento com
os patrocinadores têm se fortalecido com as ações da CBDA e o apoio dos Correios. Esse
empenho, consequentemente, trouxe resultados e o desenvolvimento dos esportes aquáticos
no Brasil.
O sucesso da CBDA está diretamente ligado ao êxito da parceria com o patrocinador. A
relação bem-sucedida entre as instituições impacta diretamente no desempenho dos atletas,
gerando interesse da empresa em firmar patrocínios individuais. O medalhista olímpico
Thiago Pereira é um bom exemplo, tendo firmado um acordo com os Correios. Em 2015,
ele se tornou o maior medalhista da história dos Jogos Pan-americanos. Outro caso é o de
Matheus Santana, promessa da natação brasileira. Filho de um funcionário dos Correios,
ele foi o primeiro atleta nacional a ser campeão da modalidade nos Jogos Olímpicos da
Juventude, em Nanquim 2014. Outros nomes que fazem parte desta história de sucesso são:
Gustavo Borges, Fernando Scherer, Luiz Lima, Fabíola Molina, Cesar Cielo, Kaio Márcio e
Joanna Maranhão (CBDA, 2012).
Além de fomentar o esporte aquático brasileiro, apoiando o desenvolvimento de atletas e
mantendo projetos sociais que atendem milhares de crianças e adolescentes, os Correios
também estiveram presentes em momentos importantes da trajetória do esporte aquático,
como os Jogos Pan-americanos e os campeonatos mundiais da FINA.
Outra grande oportunidade para as empresas tem sido justamente os patrocínios individuais,
pois exige custos menores. Nos últimos tempos, é comum acompanhar empresas brasileiras
que preferem divulgar seus produtos associando sua marca a grandes nomes do esporte
nacional. Neste caso, o que chama a atenção das empresas são os resultados nas principais
competições e os números de seguidores nas redes sociais.
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2.4 Casos de Sucesso
Em alguns casos, o fim da parceria apresentou efeito residual para a marca. O patrocínio de
longo prazo da Parmalat ao Palmeiras, por exemplo, ficou marcado pela confiança entre as
partes, como gosta de afirmar o ex-presidente do clube Carlos Facchina Nunes na época.
Segundo o então mandatário, o contrato firmado sempre esteve guardado em seu cofre,
comprovando que a relação de confiança entre as partes permitiu que todas as cláusulas fossem
cumpridas sem necessidade de assinatura. (LOZETTI, 2014). Neste período, o Palmeiras se
profissionalizou e conquistou muitos títulos. Não por acaso, a multinacional continua sendo
lembrada e associada às vitórias da equipe.
O mesmo ocorre com a Petrobras no Flamengo. Durante 25 anos, a estatal brasileira estampou
a marca da Lubrax no peito e nas costas da camisa rubro-negra. De 1984 a 2009, a união foi
uma das mais representativas da história.
A Coca-Cola, por sua vez, é líder absoluta em sua área, sendo também o patrocinador mais
antigo da história dos Jogos Olímpicos. A parceria teve início em Amsterdã 1928 e seguirá
presente no Rio 2016, gerando bons resultados e vantagem competitiva junto aos demais
patrocinadores e concorrentes. Este compromisso é firmado para que os consumidores façam
parte do compromisso da empresa em promover um estilo de vida ativo, estimulando pessoas
a praticarem atividades físicas. (ADNEWS, 2014).
Vale a pena citar também o caso bem-sucedido de patrocínio esportivo do Banco do Brasil,
que apoia o vôlei de quadra e de praia. Os investimentos visavam ao rejuvenescimento do
público atendido pelo banco, e a parceria, que teve início em 1991, permanece até hoje.
(PORTAL BB, 2015).
2.5 Rompimento de patrocínio esportivo
Nem sempre as grandes parcerias conseguem encerrar seu vínculo sem desgastes, como no
caso de Unimed e Fluminense. Após 15 anos patrocinando o clube, a seguradora anunciou
sua saída no fim de 2014. Ainda assim, a empresa registrou aumento no número de associados
e viu sua marca se valorizar com as conquistas do clube: três Campeonatos Cariocas (2002,
2005 e 2012), uma Copa do Brasil (2007), dois Campeonatos Brasileiros da Série A (2010 e
2012) e um da Série C (1999).
A manutenção de patrocínios de longo prazo pode ser delicada, culminando com o
rompimento após anos de parceria. Por isso, os resultados residuais das parcerias devem ser
constantemente avaliados. Quanto ao tema e ao levantamento do impacto e vantagens do
patrocínio em relação à marca e promoção de vendas, Howard e Crompton (1995, p.364)
identificam três casos nos quais é possível medir o impacto nas vendas:
1. Patrocínio utilizado como única forma de promoção da empresa, particularmente
quando a companhia tem pouca visibilidade no mercado ou lança novos produtos;
2. O aumento de vendas pode ser constatado por meio de estudos comparativos, do
tipo “antes e depois” do evento, com áreas e períodos de tempo que permitam o controle
efetivo dos resultados;
3.
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realizar estudos que comprovem o impacto da exposição da marca para as vendas não são
realizadas com frequência.
Em 1997, os Laboratórios Farmacêuticos Ache lançaram o complexo de vitaminas Dayvit e,
paralelamente ao lançamento do produto, decidiram criar um time de vôlei com o mesmo
nome. O objetivo era claro: proporcionar a ligação direta do produto com esportistas,
considerados consumidores potenciais, e agregar valor institucional à marca. Após um ano, o
projeto foi abandonado por conta dos maus resultados nas vendas.
Algumas empresas preferem não se arriscar em ações de patrocínio a grandes clubes nacionais
temendo a perda de consumidores do torcedor adversário.
Em todos esses casos, os patrocínios de longo prazo têm uma relação única com as organizações
patrocinadas. Os casos de vitórias e derrotas se relacionam entre si e o impacto da parceria
alcança positivamente o público-alvo. O reconhecimento e a associação rápida do público
com a marca também são fatores comuns a todos eles. No esporte, os consumidores associam
diretamente com os times e as modalidades esportivas. Os efeitos residuais desse tipo de
patrocínio impactam diretamente no cliente, provocando a lealdade dos consumidores
(associação de marca com a experiência única oferecida pelo esporte). Essa lealdade reduz
a ameaça de ações dos concorrentes, aumenta a possibilidade de lucros futuros e de vendas.
A lembrança da marca diminui a vulnerabilidade em relação à concorrência, reforçando
outras ações de comunicação e marketing. Kapferer (2003, p. 45), afirma que “a marca só se
manifesta através de suas ações (modelos, produtos, comunicação, rede etc.). Seu conteúdo
nasce da acumulação memorizada delas, na medida em que parecem orientadas por um
princípio comum, por um fio condutor”.
Para que a memória da marca apresente efeitos significativos, é necessário que as ações sejam
consistentes e contínuas, ou seja, o processo de comunicação deve manter a marca sempre
viva na memória do consumidor. Outro ponto a ser observado é que o patrocínio não pode
ser a única forma de comunicação. Além disso, não há um modelo pronto mais eficaz que os
demais. Cada organização deve estudar seu público e entender qual o meio mais adequado
para se comunicar com o cliente.
2.6 Características de patrocínios de longo prazo
Meenaghan (1983, p. 29) identifica oito tipos de critérios a serem analisados pela empresa
ao patrocinar uma instituição ou um evento: aderência aos objetivos, potencial de associação
da imagem, compatibilidade evento/produto/segmentação, tipo de patrocínio, exclusividade
e publicidade adversa, hospitalidade de convidados, necessidade de recursos e potencial de
cobertura de mídia.
Na parceria CBDA e Correios, foram observadas algumas características que levam a empresa
a manter uma relação de longo prazo com a entidade:
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1.

Transmissão de valores e reforço de imagem institucional;

2.

Alcance de mercados e segmentos específicos;

3.

Incremento de vendas;
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4.

Hospitalidade corporativa e networking;

5.

Sampling;

6.

Obtenção de vantagem competitiva;

7.

Fidelização;

8.

Responsabilidade social e ambiental e interação com a comunidade;

9.

Endomarketing;

10. Geração de linhas de receitas alternativas;
11. Relações governamentais/lobby;
12. Integração da cadeia de valores;
13. Obtenção de benefícios fiscais;
14. Afinidade da alta gestão com as propriedades patrocinadas.
As características acima reforçam os resultados obtidos após o investimento realizado durante
anos no esporte brasileiro. A CBDA indica, em seu Manual de Governança Corporativa
(2014), que não há patrocínio esportivo de sucesso se não houver compromisso, retorno e
resultados nas competições. Por isso, a entidade está empenhada em alcançar os melhores
resultados e desenvolver os esportes aquáticos do Brasil.
2.7 Discussão
Após a revisão da literatura e análise da pesquisa, verificou-se que o marketing esportivo
possibilita um retorno de investimentos para as empresas que desejam criar uma relação de
confiança entre os consumidores. O patrocínio tem um potencial significativo de impactar
os consumidores como nenhum outro meio de comunicação (MEENAGHAM, 1983), e
o resultado percebido da exposição e da associação da marca ao longo dos anos é que estas
podem ter vantagens em relação às outras. (AAKER, 1991, p.119).
Com os avanços na área, o esporte passa a ser uma ferramenta da mídia moderna, tornando-se
uma alternativa que promove o envolvimento com a marca. Sendo assim, o bom desempenho
de atletas ou equipes esportivas podem ficar associados de maneira positiva na memória
dos clientes, nutrindo um sentimento de satisfação e simpatia pela marca. Portanto, estar
associado ao esporte permite a aproximação do público-alvo.

3 | CONCLUSÃO
De acordo com as averiguações realizadas neste trabalho, a prática do patrocínio esportivo
de longo prazo pode ser compreendida como uma ferramenta estratégica de comunicação e
divulgação, contribuindo para o aumento do valor da marca.
O patrocínio de longo prazo colabora para a disseminação do esporte, apoia seu
desenvolvimento, ajuda a estruturar o esporte de alto rendimento e favorece o planejamento
esportivo. Os resultados apresentados por CBDA e Correios comprovam que um patrocínio
longínquo pode apresentar características e efeitos superiores em relação aos acordos curtos e
limitados, já que a parceria propõe que as duas partes, patrocinadora e patrocinada, tenham
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seus objetivos atrelados.
Quando o patrocinador mostra envolvimento, investe e acompanha todas as etapas de
desenvolvimento até a vitória, os resultados são esperados e compartilhados por ambos com
a mesma expectativa.
Nota-se que os efeitos das ações de patrocínio no desenvolvimento esportivo geram retornos
que superam as ações isoladas ou limitadas. De certa forma, tal contribuição pode ser explicada
pela grande aceitação do esporte na sociedade e pela repetição da visualização da marca. Além
disso, fica evidente que um patrocínio de longo prazo é mais eficiente para a associação de
marca junto ao consumidor se comparado ao patrocínio de curto prazo.
Este trabalho procurou apresentar algumas particularidades atreladas ao patrocínio de
longo prazo, expondo os efeitos que tal associação pode resultar para a exposição da marca.
Portanto, espera-se que a apresentação dessas características e os resultados obtidos aumentem
a relevância deste modelo de parceria no desenvolvimento do esporte brasileiro.
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RESUMO

O progresso nos resultados em âmbito internacional do judô brasileiro está diretamente ligado às formas de capacitação e profissionalização da gestão da Confederação Brasileira de
Judô (CBJ). Atualmente, a entidade possui 27 federações filiadas e, por meio de um programa de apoio às instituições estaduais, todas possuem equipamentos e materiais necessários
para a realização de grandes eventos, inclusive internacionais. Entretanto, mesmo com essa
estrutura, a falta de qualificação das equipes de trabalho das federações quanto aos processos
e procedimentos para a organização de competições pode comprometer seu sucesso, tendo
em vista que a utilização dos recursos humanos das entidades locais é imprescindível para a
realização desses eventos. Para solucionar o problema de vez, esse estudo propõe a capacitação dos profissionais por meio de cursos a distância. A partir do envio de um questionário às
federações, a proposta é identificar as principais dificuldades dos envolvidos no tema. Com
a análise das respostas, será possível produzir módulos de estudos, capacitando as equipes,
padronizando os procedimentos e melhorando a qualidade dos eventos de judô pelo Brasil.
O trabalho tem caráter qualitativo, natureza descritiva e interpretação de dados, a partir de
uma análise de conteúdo.
Palavras-chave: Capacitação, tecnologia, ensino a distância, eventos esportivos, Judô.

ABSTRACT

The Brazilian judo has presented constant progress of outstanding results at international level and
these results were directly connected to the methods of instruction and professionalization of the
Brazilian Judo Confederation (CBJ). The institution counts with 27 affiliates nowadays and all of
them are fully equipped to carry out large size events, even at international level, due to the “Support Program to Federations”. However, despite counting with all this structure, the lack of qualified personnel in local federations can impair the success of CBJ events. In the effort for finding answers for this problem, this study aims to link the distance learning and communication technology
to the management and qualification of people involved in the procedures of judo events, through
the development of distance education platform. The identification of the greatest difficulties of the
main involved elements related to the theme can be detected. From this analysis, it will be possible
to produce study modules to standardize the events procedures. This study is qualitative, descriptive
and interpretation of data was based on content analysis.
Keywords: Professional training, distance learning, sporting events, judo.
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1 | INTRODUÇÃO
A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) é a entidade máxima da modalidade esportiva no
país, sendo filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e à Federação Internacional de
Judô (FIJ). Fundada em 1969 e reconhecida em 1972, a instituição vem conquistando novos
adeptos desde então, tendo atualmente cerca de 2,5 milhões de praticantes em território
brasileiro e 27 federações filiadas, o que garante a prática competitiva do esporte e em todos
os estados do país.
No alto rendimento, o judô brasileiro vem apresentando uma evolução constante de
resultados a cada temporada, transformando-se também no esporte que mais deu medalhas
olímpicas ao país1. Tal desempenho está diretamente relacionado às formas de capacitação
e profissionalização da gestão da CBJ, que dispõe de várias fontes de recursos, equilíbrio
financeiro e funcionários capacitados.
A missão da CBJ é fomentar o judô nacional por meio de ações estratégicas socialmente
responsáveis, que estimulem a inovação do esporte quanto ao seu gerenciamento e
desenvolvimento, a capacitação profissional e a preparação das equipes de alto rendimento.
Seguindo o planejamento estratégico da entidade, todos os setores trabalham de forma integrada
para que os objetivos da organização sejam alcançados. De acordo com as circunstâncias,
a consistência e o quadro favorável que a empresa se encontra, cada departamento possui
condições de trabalhar em prol das particularidades e propósitos específicos da área,
devidamente ligados à missão da CBJ. Nesse sentido, este trabalho visa atender as necessidades
do setor da Gestão Técnica Nacional e de Eventos (GTNE).
Este setor é responsável por todos os eventos organizados pela instituição, sendo composto
por um gestor, dois assistentes e os seguintes setores: Coordenação Nacional de Arbitragem,
Coordenação de Montagem/Logística, Viagens/Transporte e Hospedagens, Assessoria de
Imprensa, Tecnologia da Informação, além da prestação de serviços de equipes das federações
estaduais.
O calendário nacional é constituído por Campeonatos Brasileiros de todas as categorias
de idade; Troféu Brasil Interclubes, em conjunto com o Qualifying Grand Prix Nacional;
Seletivas das equipes de base, de alto rendimento; e Grand Prix Nacional de Clubes, etapas
masculina e feminina. Por fim, a CBJ promove os Desafios Internacionais de Judô, em que
uma seleção estrangeira é convidada para competir no país com atletas brasileiros.
Todos os eventos realizados pela CBJ possuem uma padronização de procedimentos, cujo
planejamento envolve quatro fases: de projeto, de desenvolvimento, de implementação e de
dissolução. Atualmente, todas as federações estaduais têm condições de organizar grandes
competições, graças ao “Programa de Apoio às Federações”, desenvolvido pela CBJ, em
parceria com o Ministério do Esporte, que concedeu quatro áreas de competições com
os equipamentos e materiais para a realização de campeonatos de grande porte, inclusive
internacionais, aos 27 estados brasileiros. Apesar de toda essa estrutura, a falta de qualificação
das federações pode comprometer o sucesso dos eventos.
Por vezes, as federações não planejam suas atividades, desencadeando transtornos e o
1
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descumprimento de várias incumbências. Outra dificuldade é a alta rotatividade do pessoal
que atua nas competições, composta muitas vezes por voluntários. Por exercerem atividades
paralelas, isso acaba comprometendo o período disponível para as competições e desacelerando
o processo de aprendizagem, limitando-os a trabalhos específicos. Essa troca frequente expõe
também a complexidade em compor e manter uma boa equipe de trabalho.
Essas problemáticas impactam nas atividades da CBJ, mesmo que a equipe de GTNE tenha
experiência em eventos internacionais e padronize as ações, minimizando possíveis impasses.
Já nos eventos organizados pelas federações, quando não há intervenção direta da GTNE, a
repercussão desses problemas não é minimizada, tornando insatisfatório o nível de produção
e gestão das competições. Observa-se, portanto, a falta de qualificação dos profissionais e
voluntários que atuam na área de eventos das federações estaduais.
Em meio a essas questões, surgem os seguintes questionamentos:
• Como melhorar a qualidade dos eventos de judô no Brasil?
• Qual é a melhor forma de capacitar as equipes de trabalho das federações estaduais em
um país de dimensões continentais?
• Quais são as maiores dificuldades encontradas pelas federações estaduais em relação à
organização de eventos?
• Como aproximar a CBJ e as pessoas diretamente envolvidas na área de GTNE?
• Com quais recursos será possível atingir tais objetivos?
Na busca por sanar essas problemáticas, esse estudo visa aliar a Tecnologia da Informação e
Comunicação à capacitação das federações estaduais acerca da realização de eventos esportivos
de Judô, através da proposta de desenvolvimento de cursos a serem ministrados por meio
da tecnologia de ensino a distância. Identificando também, as maiores dificuldades dos
principais envolvidos em relação ao tema e, a partir dessa análise, contribuir para a produção
de módulos de estudos a fim de padronizar todos os procedimentos dos eventos do Brasil.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1. A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E AS
ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS
Nas Organizações Esportivas Olímpicas (OEOs), a informação e as Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs) passaram a ter papel significativo em vários setores, como estrutura,
comunicação e tarefas diversas. De acordo com a Solidariedade Olímpica (2008), muitas
OEOs estabeleceram novos departamentos ou cargos relacionados com a mídia, tornando
extremamente descentralizadas o gerenciamento das TICs e outras áreas, pois a utilização de
tecnologias possibilita que voluntários e prestadores de serviço trabalhem fora da organização.
A partir da especialização e da exigência de novos conhecimentos na gestão de organizações
esportivas, a demanda por ferramentas de gerenciamento das TICs não para de aumentar.
Antes dos Jogos Pan-americanos Rio 2007, todos os eventos organizados pela CBJ eram
realizados de forma rudimentar, necessitando de muitas pessoas para conduzir os campeonatos.
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O Pan despertou na CBJ o interesse em se qualificar tecnologicamente, visando sediar grandes
eventos e integrar o Circuito Mundial de Judô. Dessa forma, foi possível, nos últimos anos,
organizar diversas competições internacionais, incluindo campeonatos mundiais.
Neste processo de qualificação tecnológica, a organização desenvolveu o Zempo, plataforma
de gestão e comunicação, cujo sistema é rico em informações, dispõe de várias ferramentas
e auxilia em todo o gerenciamento da área de GTNE. Dentre suas funcionalidades estão a
parte de controle de cadastro das federações e seus respectivos clubes, assim como o registro
de todos os atletas, técnicos, árbitros e equipes de trabalho. Por meio do Zempo, pode-se gerir
todos os processos dos eventos, como registros, inscrições, logística, documentos oficiais,
dentre outras ferramentas, permitindo o acompanhamento de suas ações conforme hierarquia
de acesso.
Visando atender às demandas da CBJ e das federações estaduais, o Zempo possui um sistema
operacional de fácil acesso e execução, inclusive para aqueles que têm conhecimentos mínimos
em informática. Essa plataforma está em constante atualização, sendo reformulada a partir de
informações e feedbacks das federações. De acordo com o Solidariedade Olímpica (2008), a
implementação de um sistema de e-management deve ter como foco os stakeholders, e não as
estruturas administrativas da OEO, devendo estas se adaptar às mudanças. A informação é
vital para a boa governança de uma organização, pois permite a gestão eficaz dos recursos e a
comunicação com as partes interessadas.
Os principais envolvidos nas atividades da GTNE são as federações estaduais, que possuem a
tecnologia necessária para a realização de grandes eventos, mas ainda carecem de qualificação
profissional para o uso eficaz das ferramentas disponíveis. Conforme Silva e Neto (2015), os
recursos são insuficientes se não houver profissionais competentes para orientar os aprendizes.
Então, fica a pergunta: qual seria a melhor forma de qualificação? Não custa reforçar que,
ao todo, existem 27 federações filiadas à CBJ e que as dimensões continentais do território
nacional acabam encarecendo e dificultando o deslocamento.
A CBJ chegou a oferecer cursos presenciais sobre o Zempo em 2013, durante as competições
daquela temporada, mas sem muito sucesso. À época, as equipes de trabalho local estavam
sempre envolvidas com ações ligadas aos campeonatos. Além disso, houve dificuldade na
disseminação do conhecimento aprendido pelos participantes. Nesse contexto, a proposta do
trabalho é identificar como estão sendo organizados os eventos das federações estaduais, de
modo que a CBJ possa contribuir na elaboração de módulos de capacitação.
Devido à evolução das formas de comunicação e divulgação da informação, é inegável a
presença da tecnologia no cotidiano das pessoas. Segundo Oliveira (2001), as tecnologias são
produtos da ação humana, historicamente construídas, expressando relações sociais das quais
dependem e são influenciados por elas. Seguindo a ideia da autora, os produtos e processos
tecnológicos são considerados objetos sociais e culturais, que possuem relações de poder,
intenções e interesses diversos.
As tecnologias não são apenas feitas de produtos e equipamentos, são um conjunto de
conhecimentos e princípios científicos que se aplicam à construção e a utilização de um
determinado tipo de atividade (KENSKI, p. 18, 2003). Bazzotti e Garcia (2006) afirmam
que as transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico nas áreas de informação
e comunicação afetaram significativamente a sociedade. Nessa perspectiva, com o intuito de
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acompanhar as mudanças, as pessoas e as organizações procuram maneiras mais rápidas e
eficazes de se inserir nesse modelo atual de mercado.
As ferramentas tecnológicas proporcionam facilidades de geração, disseminação, uso e
recuperação das informações. As grandes empresas buscam os recursos inteligentes provenientes
da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para que suas ações estratégicas sigam
progredindo. Os sistemas de informação estão cada vez mais sofisticados, propondo mudanças
nos processos, estrutura e estratégia de negócios. Já as TICs estão submetidas a avanços
contínuos, tornando-se essenciais na sobrevivência dos setores empresariais.
Com o avanço tecnológico e a globalização, Sacilotti (2011) atesta que a busca e o
aprimoramento dessas informações têm se tornado um dos principais objetivos empresariais.
Sem esse conhecimento, não é possível modernizar-se e adequar-se a esse cenário. A tecnologia,
então, tornou-se um elemento-chave, que tem auxiliado em diversos aspectos no cotidiano das
organizações. As empresas precisam ter o entendimento e o controle de suas informações para
que, ao transformá-las em conhecimento, possam ser utilizadas como base para os negócios,
possibilitando a agilidade nas tomadas de decisões e de providências para realizar adequações,
quando necessárias.
França (2007) revela que devido à globalização as empresas começaram a fazer investimentos na
qualificação de seu corpo funcional, visando facilitar o acesso dos funcionários à informação e
assim manter a corporação permanentemente competitiva no mercado. Nessa perspectiva, as
novas tecnologias de treinamento a distância estão criando oportunidades de aprendizagem,
diminuindo o custo na área a qualquer tipo de organização e, atualmente, é crescente o
número de empresas que desenvolvem programas de treinamento de recursos humanos
através da Educação a Distância (EAD). Moran (2003) afirma que a EAD pode ser definida
como “o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, em que professores e
alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. Mesmo separados fisicamente, podem
estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet
e semelhantes.”
Segundo Silva e Silva (2008), as organizações e instituições no Brasil, imbuídas pelo espírito
competitivo, despertaram para a urgente necessidade de capacitar sua força de trabalho. E,
conforme o novo paradigma organizacional, priorizam aqueles processos de qualificação,
treinamento e formação continuada através de tecnologias como a EAD, pois, além de
propiciarem redução do tempo e de custos com os deslocamentos, evitam a ausência prolongada
do funcionário no ambiente de trabalho. Além disso, permite aos colaboradores atuarem em
espaços físicos e/ou virtuais, equipados com as mais modernas e avançadas Tecnologias de
Informação e Comunicação que caracterizam, na atualidade, os ambientes de trabalho.
Cruz et al. (2015) acrescentam a importância de se estudar a organização, os detalhes e a
utilização dos recursos tecnológicos atrelados aos cursos a distância, visando a uma melhor
qualidade do ensino. Complementa ainda que um dos pilares da formação a distância é a
interação. Propiciá-la traduz em considerar que as diferentes formas de sentir, expressar e
comunicar a realidade pelos estudantes resultam em trocas de respostas diversas entre eles e
garantem parte significativa de suas aprendizagens. Moran (2003) afirma que o estudante,
através do ambiente virtual pode interagir e colaborar com diferentes pessoas e contextos.
Da mesma maneira que Duarte (2011) descreve que esses ambientes reúnem várias
funcionalidades, como e-mail, fórum, chat, lista de discussão, entre outros. Expõe ainda que
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um ambiente virtual não é apenas um meio de difusão, mas uma plataforma de comunicação
na qual as intervenções são projetadas por representantes cibernéticos (apelidos, avatares ou
nós mesmos).
Por meio do ambiente virtual, pode-se ministrar cursos de capacitação e atender as necessidades
de cada federação. As vantagens deste formato de aprendizagem atendem às particularidades
da CBJ, pois preveem baixo custo operacional e padronização de linguagem em gestão de
eventos; velocidade na transferência da informação e do conhecimento; maior abrangência dos
conteúdos e tempo de disponibilização dos mesmos; alcance maior de pessoas; possibilidade
de repetição do curso ao longo do ano, de acordo com a demanda; e adequação de horário
de estudo por parte dos alunos. Vale destacar também que, após investimento inicial com
recursos da CBJ, será possível recuperar tais valores, mantendo os custos da plataforma com
as taxas de inscrições.
Segundo o programa Solidariedade Olímpica (2008), o uso adequado das TICs pode poupar
tempo e dinheiro, já que não necessita de recursos humanos para atividades de rotina, como
correspondência. Além disso, o e-learning (estudo realizado por meios eletrônicos) facilitou
a formação de especialistas locais de forma economicamente eficaz e rápida, permitindo que
eles realizem o treinamento através do material disponível online ou CD-ROM.
Esse tipo de ensino permite o trabalho e o gerenciamento a distância, o que constitui uma
grande vantagem para as OEOs, já que os alunos podem residir em diferentes cidades do país
e acessar as informações de acordo com sua necessidade. Com o desenvolvimento da nova
ferramenta, a capacitação poderá estar ligada ao sistema de gestão da confederação, o Zempo.
Inicialmente, é interessante que o curso seja destinado aos coordenadores técnicos de cada
federação, pois estes são os responsáveis diretos pela organização dos eventos e pelo acesso ao
Zempo, estando cientes das demandas da CBJ.
Posteriormente, a proposta é atender o maior número de pessoas. Todos os estados brasileiros
fornecem cursos de oficiais técnicos (equipe de trabalho nos eventos de judô), habitualmente
no início de cada ano. Assim, será possível unificar estes conhecimentos no curso da
plataforma a distância, padronizando procedimentos e processos. A partir da análise desse
estudo, aliando a tecnologia da informação à gestão e capacitação das pessoas, surgirá uma
potencial ferramenta para todas as instituições responsáveis pelo fomento e desenvolvimento
do judô brasileiro.
2.2 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE JUDÔ NOS ESTADOS BRASILEIROS
A pesquisa sobre a organização de eventos de judô no Brasil tem caráter qualitativo e natureza
descritiva e a interpretação dos dados ocorreu com base na análise de conteúdo, por meio de
um questionário com dez perguntas2 enviado às federações. As informações coletadas foram
organizadas em categorias para tentar identificar os elementos característicos em comum ou
que se relacionam entre si. O questionário foi encaminhado por e-mail aos coordenadores
técnicos das federações estaduais, que são os responsáveis finais por todos os procedimentos para
a organização de eventos. A partir dessa análise, haverá conteúdo relacionado à padronização
de métodos dos campeonatos no país, elevando o nível das competições de judô.
2
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Os dados de caracterização dos sujeitos indicam que apenas dois entrevistados não possuem
formação acadêmica, sendo que a maioria cursou Educação Física. Quase 93% dos
entrevistados apresentam um período de experiência maior que três anos, tempo significativo
de atuação no meio, enquanto uma pessoa não teve contato direto com os eventos da CBJ.
A faixa etária dos envolvidos varia entre os 20 e os 70 anos, e somente três profissionais
são mulheres, confirmando a tese de Goellner (2006): embora haja uma presença feminina
crescente na vida esportiva do país, a situação atual deve ser avaliada com cautela. Mesmo
que a participação das mulheres tenha aumentado nos últimos anos, elas ainda são minoria.
Sobre a pergunta “como são organizados os eventos da sua federação?”, cerca de 30%
direcionaram seus argumentos para uma resposta que não atende ao que foi questionado,
demonstrando desconhecimento em relação aos procedimentos necessários para a organização
de um evento. Ademais, uma pessoa preferiu não opinar. Duarte (2009) declara que todo
evento que se pretenda organizar deve seguir uma estratégia geral perfeitamente definida
para que se possa obter o sucesso desejado. Por isso, deve-se atentar para todas as fases que
envolvem o processo de organização dos campeonatos. Desconhecer ou negligenciar essas
etapas compromete o êxito.
Constatou-se também que os representantes das federações foram breves em suas colocações.
Muitos deles citaram somente um ou dois procedimentos que fazem parte da organização
de um evento de judô. Dentre as informações fornecidas, foram citadas: a elaboração do
calendário, a produção de regulamentos específicos e a distribuição de tarefas. Contudo,
eles não descreveram como ocorrem os procedimentos e ignoraram o sistema Zempo como
parte da organização. Um dos representantes afirmou que o caderno de encargos da própria
federação auxilia na realização do evento, mas não deu mais explicações.
Outro fato preocupante é que apenas 19% mencionaram o planejamento como parte da
organização do evento. O restante ignorou que os objetivos são definidos nesta etapa, além
da previsão de recursos humanos, financeiros, materiais, legais, a definição dos canais de
comunicação, os mecanismos de controle e avaliação de todo o processo.
Nota-se ainda que as respostas sobre os processos operacionais da organização dos eventos
foram bastante limitadas, o que reforça a necessidade de capacitação dos profissionais em
todas as etapas. Sarmento et al. (2011) consideram que um evento esportivo precisa ser
subdividido em três fases bem distintas para atingir um nível de eficácia de acordo com os
meios e as expectativas criadas: a pré-evento, a do evento e a pós-evento. Na primeira delas,
desenvolve-se um conjunto de estratégias de comunicação, criando um clima positivo e de
expectativa junto ao público-alvo. A segunda é considerada o grande momento, quando se
concentram todas as atenções. E a última, após um conjunto de iniciativas, busca manter no
torcedor a memória do evento, o desejo por uma nova edição do evento e o interesse pela
atividade.
Portanto, as federações devem pensar no desenvolvimento de um projeto para seus
eventos, com tarefas e prazos definidos. Para o Solidariedade Olímpica (2008), o evento
bem-sucedido deve estar integrado, desde o início até o longo prazo, com a estratégia
de desenvolvimento da instituição. Sem um planejamento adequado, a competição
certamente se tornará uma atividade pontual, desvinculada dos objetivos estratégicos
globais da organização.
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A limitação nos argumentos voltou a aparecer na questão “como funciona o planejamento das
ações que envolvem os eventos relacionados à sua federação?”. Muitos entrevistados relataram
apenas um ou dois procedimentos, citando, entre outros aspectos, a reunião técnica, o
estabelecimento de datas para o início das atividades, a divisão de tarefas entre os setores da
federação e a elaboração do calendário (estes dois últimos pontos já haviam sido mencionados
na questão anterior).
As categorias de análise seguintes tiveram somente um sujeito incluído, sendo elas: checklist,
boletim informativo, documentos de regulamentação técnica e organograma. Enquanto
quatro sujeitos não abordaram o que foi questionado, um preferiu não responder a pergunta.
Nota-se, portanto, que os informantes desconhecem as fases que envolvem o planejamento dos
eventos. Duarte (2009) declara que o planejamento, de forma simplificada, é o estabelecimento
de um caminho a percorrer mediante técnicas e estratégias, sendo necessário determinar os
meios indicadores para atingir os fins a que a organização se dispõe. É determinar o que vai
ser feito e como será realizado.
O Solidariedade Olímpica (2008) aponta que o planejamento envolve quatro etapas básicas
de atividades necessárias. A primeira delas se refere à fase de projeto, quando são desenvolvidos
o conceito, o planejamento e a organização do evento, desde a ideia inicial até a postulação
para sediá-lo. Para isso, é essencial analisar a viabilidade do projeto e seus benefícios dentro
das estratégias e prioridades da organização. Além disso, deve-se identificar se há recursos
disponíveis para sua realização, o seu grau de atratividade e as exigências operacionais,
resultando em um projeto semifinalizado (uma espécie de regulamento do evento bastante
detalhado).
A segunda fase envolve o desenvolvimento e a estruturação do evento. Nesse estágio,
deve-se estudar como o trabalho está sendo executado (tempo, custo e restrições de
qualidade). No final dessa etapa, os testes podem ser realizados em condições reais de
operação, como ensaios e simulações de competições como garantia de que tudo está em
ordem.
Na terceira etapa, a de implementação, o evento terá que ser orientado de forma eficiente.
O gestor do campeonato deve identificar e antecipar qualquer problema. No caso de
riscos potenciais ou reais, a equipe de gestão deve analisar a causa da situação e buscar
soluções.
Por fim, há a fase de dissolução, pós-evento, em que se analisa a eficiência das atividades,
os resultados obtidos e as lições aprendidas, além de reportar o sucesso do evento às partes
interessadas. Os dados coletados sobre o planejamento das federações estão compatíveis com
as dificuldades encontradas nas competições da CBJ, onde se observa a imensa dificuldade
das equipes de trabalho local no cumprimento das tarefas dentro do prazo.
Voltando à análise, 25 participantes afirmaram que os procedimentos de suas federações são
padronizados. Outro relatou que há uma tentativa, mas nem sempre o fazem. E, por fim,
o último integrante confessou que os eventos de seu estado não são padronizados. Ainda
que os eventos sejam realizados regularmente, eles precisam ter caráter único e específico.
Mesmo assim, é necessária uma padronização dos procedimentos para unificar as ações
que garantem o sucesso do evento.
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Em relação à pergunta sobre os equipamentos do Programa de Apoio às Federações, houve
unanimidade: todos os utilizam. Porém, um deles confessou usar somente uma parte, por
conta dos eventos de menor porte. A respeito da questão sobre como os representantes avaliam
os eventos realizados pela instituição, a maioria afirmou que são muito bons, sendo que alguns
chegaram a mencionar que o nível é comparável aos da CBJ e da IJF. Dentre o restante, um
entrevistado classificou seu evento como ótimo, poucos disseram que seus eventos são bons e
seis expuseram argumentos desviando o foco da pergunta. Sobre a necessidade de capacitação
acerca da realização de campeonatos de judô, um participante respondeu que não precisa de
mais qualificação, argumentando que sua federação exporta conhecimentos sobre o tema. A
avaliação dos eventos estaduais por parte dos integrantes da amostra vai de encontro com o
verificado nas respostas: as federações carecem de conhecimento nas fases de organização e de
procedimentos.
Com relação à pergunta sobre as maiores dificuldades na realização dos eventos de cada
federação, identificou-se o maior registro de respostas na categoria de recursos financeiros,
na qual os participantes relataram dificuldades pela ausência de patrocinadores. Além desta,
houve muitas ocorrências em recursos humanos, pois a quantidade de pessoas disponíveis
é insuficiente para a realização das tarefas e a falta de qualificação da equipe atrapalha o
desenvolvimento das competições. Por fim, a existência de poucos bons ginásios também foi
sinalizada.
Para o Solidariedade Olímpica (2008), a realização de eventos ajuda a organização
esportiva a se desenvolver pela oportunidade de ampliar e melhorar sua infraestrutura,
perpetuar e expandir suas parcerias e gerar novos recursos. Ademais, pode constituir um
meio de garantir a satisfação de parceiros institucionais e privados. Portanto, os eventos
esportivos propiciados pelas federações estaduais, se bem conceituados e estruturados,
contando com um planejamento de qualidade, podem vir a ser uma valiosa ferramenta
geradora de diversos recursos, incluindo os financeiros, apontados como a maior
dificuldade para a realização de eventos.
Para encerrar o processo de análise de dados, foram apontados os conteúdos que os entrevistados
acreditam necessitar de qualificação, e o tópico com mais ocorrência foi o “marketing nos
eventos de judô”, com 88% das respostas. Quase 63% assinalaram “estrutura legal e funcional
necessária a um evento de judô” e 52% marcaram “manutenção de materiais e equipamentos
de judô”, “gerência de recursos humanos” e “funções e padronização dos recursos humanos
nos eventos de judô”. Os conhecimentos sobre “organização de serviços, instalações e espaços”
e “organização do evento de judô” despertaram o interesse de 33%, e apenas 18% apontaram
“montagem da estrutura do evento”. A exceção foi um representante, que disse ser capacitado
em todos os quesitos.
2.3 CAPACITAÇÃO DAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS
O questionário se mostrou fundamental para identificar o que pode ser inserido nos
módulos de capacitação, utilizando a tecnologia de educação a distância. Inicialmente, as
federações estaduais precisam compreender o que são e o que significam seus eventos perante
a instituição, assim como definir o que pretendem com os torneios de judô. O Solidariedade
Olímpica (2008) afirma que “um evento esportivo é uma reunião social que congrega um
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grande número de pessoas e atividades por ocasião de uma competição. É indispensável
desenvolver um plano de projeto com tarefas e prazos claramente definidos, determinando
a identidade do evento, seu significado e o que representam para a instituição.”
A organização dos campeonatos é essencial para as federações estaduais, que devem sempre
buscar satisfazer os interesses dos principais envolvidos no processo, além de ser uma maneira
de desenvolver a imagem da instituição e mobilizar seus recursos humanos. Eles devem estar
integrados com a estratégia de desenvolvimento de sua organização. No entanto, para planejar
seus eventos, as federações precisam responder às seguintes perguntas: Por que organizá-lo?
Quais são os recursos humanos exigidos para a execução do evento? O que está envolvido
na montagem? Quais instalações são necessárias para a realização? Como a organização do
evento de judô pode ser estruturada?
A preparação de um evento pode beneficiar as federações de diversas maneiras: aumentando
o desempenho promocional e financeiro da instituição, as contribuições socioeconômicas, o
número de membros e a qualidade dos resultados esportivos. Porém, as metas a serem atingidas
devem estar definidas, assim como o conhecimento dos riscos advindos de sua realização.
Caso ele não seja bem-sucedido, a entidade terá dificuldade de se estabelecer no ramo perante
os interessados, mostrará inabilidade no controle de dificuldades técnicas e financeiras e
também de se beneficiar das consequências pós-evento, tais como: poder trabalhar com mais
membros ou com novos patrocinadores e parceiros.
As federações precisam ter consciência da importância do planejamento e de todas suas fases,
bem como das tarefas organizacionais de um evento de judô (desenvolvimento de normativos
técnicos, caderno de encargos, manuais de conduta, entre outros). Todos os envolvidos
também devem estar cientes dos procedimentos que norteiam a estrutura legal e funcional
necessária à gestão do campeonato, compreendendo os aspectos legais, os políticos e as
considerações sobre o estabelecimento de uma organização funcional (comitê organizador,
por exemplo) que envolva a divisão das funções.
Além disso, as entidades devem compreender e adquirir conhecimentos relacionados à
organização de serviços, instalações e espaços, como as zonas esportivas e instalações auxiliares,
e à montagem e manutenção da estrutura (materiais e equipamentos). A capacitação
profissional também passa por noções de legislação, regulamentos locais relativos à segurança
das instalações esportivas públicas e questões inerentes ao meio ambiente.
A gestão dos recursos humanos é outro tema a ser explorado, dada a dificuldade apresentada
pelas equipes de trabalho das federações: gerência de pessoas no evento; princípios da
organização e programação da gerência de recursos humanos; etapas de determinação
dos requisitos dos indivíduos; pessoal necessário para um evento da modalidade; e relevância
dos oficiais técnicos, suas funções e responsabilidades.
O marketing nos eventos de judô foi o tópico mais abordado pelos entrevistados,
comprovando a pertinência do conteúdo para a capacitação das equipes. Os envolvidos
precisam entender o que as federações podem comercializar, como a gestão de qualidade
das ofertas, o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e marketing (e sua
gestão), o gerenciamento de patrocínio e a elaboração de projetos. A boa informação
nas organizações esportivas e a utilização das tecnologias de informação e comunicação,
aliadas à entidade, também merecem destaque. Trata-se de mais uma oportunidade de
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explorar o sistema Zempo.
Outro tema relevante é a padronização dos procedimentos da competição de judô,
proporcionando a vivência de todas as etapas que envolvem o evento, independentemente da
localidade. Isso elevará a qualidade dos serviços prestados e o padrão dos torneios no Brasil.
A tecnologia do ensino a distância, juntamente com os conhecimentos adquiridos nesta pesquisa,
permitirá a capacitação de profissionais das federações estaduais visando às competições de
judô. Com isso, pode-se imaginar que a organização dos eventos fique tecnicamente mais
sólida, facilitando a obtenção de vantagens na fase posterior do campeonato. O evento
bem-sucedido acaba desafiando os atletas mais talentosos do estado, garantindo-lhes
uma preparação mais confortável, em casa, para encarar competições futuras, de melhor
nível. Somente dessa forma será possível desenvolver a modalidade no estado em questão
e, consequentemente, no país.

3 | CONCLUSÃO
As ferramentas tecnológicas trazem facilidades para a geração, a disseminação, o uso e a
recuperação das informações. Dispostas a progredir constantemente em suas ações estratégicas,
as grandes empresas investem alto em recursos inteligentes provenientes da Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC). A partir disso, este trabalho buscou aliar a TIC, elementochave de auxílio no cotidiano das organizações, à capacitação das equipes de trabalho das
federações estaduais na organização de eventos de judô, por meio do ensino a distância.
No ambiente virtual, serão ministrados cursos de capacitação para suprir as lacunas de cada
federação. Essa metodologia se mostra vantajosa para a CBJ, pois os alunos podem ter acesso
às informações em qualquer lugar do país. Ao desenvolver a nova ferramenta, será possível
também relacioná-la com o Zempo, sistema de gestão da confederação.
Esse formato de aprendizagem atende às particularidades da CBJ por vários motivos, dentre
eles: baixo custo operacional; padronização do conhecimento de gestão de eventos; velocidade
na transferência da informação e do conhecimento; maior abrangência do conteúdo e tempo
de disponibilização do mesmo; maior alcance de profissionais; possibilidade de realização do
curso por várias vezes no ano, conforme necessidade; e adequação de horário dos aprendizes
à própria rotina, atendendo uma das principais dificuldades relatadas pelos representantes
das federações. Vale destacar também que, após investimento inicial da CBJ, os valores
empregados serão resgatados e a manutenção da plataforma será possível pelo pagamento de
taxas de inscrição.
A coleta de dados permitiu que fossem reunidas informações importantes sobre as principais
dificuldades do setor de eventos de cada federação e as possíveis melhorias. Todas as
considerações foram analisadas e reunidas na proposta para o Curso de Gestão Técnica de
Eventos de Judô do Brasil, enriquecendo o conteúdo a ser disponibilizado.
Por meio da tecnologia de ensino a distância, a expectativa é que a CBJ consiga elevar o nível
das competições de judô por todo o país; capacite profissionais de federações no processo
de organização de eventos da modalidade; padronize todas as ações para o desenvolvimento
dos campeonatos, assim como as atividades dos recursos humanos (oficiais técnicos)
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disponíveis; procure qualificar os funcionários das entidades na estruturação e na logística
dos eventos, além da montagem e da manutenção de materiais e equipamentos utilizados nas
competições; aproxime as partes envolvidas diretamente na área; faça com que as federações
estaduais cumpram 95% do caderno de encargos da CBJ e compreendam a importância de
planejamentos eficientes para sua evolução.
Por fim, o desejo da CBJ é que seja construída uma potencial ferramenta de gestão e capacitação
de pessoas, auxiliando todas as instituições responsáveis pelo fomento, desenvolvimento e
disseminação do judô brasileiro. O conteúdo deste trabalho é apenas o ponto de partida de
um projeto que prevê a qualificação dos profissionais da modalidade ao redor do país.
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ANEXO I
QUESTIONÁRIO DESTINADO ÀS EQUIPES DE TRABALHO DAS FEDERAÇÕES
ESTADUAIS
Prezado representante da Federação,
É com grande estima que o convidamos a participar da pesquisa “CAPACITAÇÃO ATRAVÉS
DA TECNOLOGIA DE ENSINO A DISTÂNCIA”. Por meio deste questionário,
pretende-se identificar quais são as maiores dificuldades acerca da realização de eventos de sua
federação, assim como agregar contribuições para a melhora dos eventos nacionais de judô.
Deseja-se também reunir informações de grande relevância sobre as competições no Brasil e,
após análise, desenvolver uma potencial ferramenta a ser utilizada por todas as instituições
responsáveis pelo fomento, desenvolvimento e disseminação da modalidade.
Por isso, é de extrema importância a sua contribuição para que se atinja o objetivo desse
estudo. Por favor, não deixe questões em branco. Contamos com você!
Federação:___________________________Idade:__________Sexo: __M __F
Formação acadêmica:
Sim

Qual? ______________________________.

Não

Há quanto tempo atua no setor de organização de eventos de judô na federação?
Já participou de alguma competição realizada pela Confederação Brasileira de Judô? Em qual
função?
Como os eventos são organizados em sua federação?
Como funciona o planejamento das ações que envolvem os eventos relacionados à sua
federação?
Os procedimentos realizados para a competição são padronizados? Ou cada evento é
desenvolvido de forma diferente?
Você utiliza todos os equipamentos do PAF (programa de apoio às federações)? Se não, por
quê?
Como você avalia os eventos realizados por sua federação?
Você acha necessária a capacitação de profissionais para a organização de eventos de judô?
Quais são as maiores dificuldades encontradas nos eventos de sua federação?
Em quais dos conteúdos descritos abaixo sua federação mais necessita de qualificação?
Zempo (Sistema de gestão informatizado);
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Organização de serviços, instalações e espaços;
Organização do evento de judô;
Montagem da estrutura do evento;
Manutenção de materiais e equipamentos de judô;
Gerência de recursos humanos;
Funções e padronização dos recursos humanos nos eventos de judô;
Marketing nos eventos de judô;
Estrutura legal e funcional necessária à gestão de um evento esportivo.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO

Eu,_________________________________________________________,
participo
voluntariamente da pesquisa “CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE
ENSINO A DISTÂNCIA”, sob autoria de Thiara Mayer Bertoli, Assessora da Gestão
Técnica Nacional e de Eventos da Confederação Brasileira de Judô. Ciente dessa informação,
concordo em participar deste estudo, sendo que poderei retirar o meu consentimento
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de
qualquer natureza.
Autorizo a divulgação das informações fornecidas para fins científicos e tomo conhecimento
de que será garantido o meu anonimato na referida divulgação.
________________, ______ de __________________ de __________.

___________________________________________
Assinatura do voluntário

Eu, Thiara Mayer Bertoli, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento
Livre e Esclarecido desse participante para a participação neste estudo.
____________________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo
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