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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 Brasileiro (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 a 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 manual Managing Olympic Sport
Organizations (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 Brasileiro (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 das 3ª e 4ª edições do Curso Avançado de Gestão
Esportiva (CAGE), realizadas nos anos de 2011/2012 e de 2012/2013, 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 científico, 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 nesse periódico possibilitam
abrir novos caminhos para o desenvolvimento do esporte olímpico nacional, servindo como
ferramenta para a expansão do conhecimento, habilidades e ações necessárias para garantir
uma gestão profissional estratégica das organizações esportivas e, assim, atingir os resultados
esperados.
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Resumo

Com a escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, cada vez mais a
população vem buscando informações sobre a memória esportiva brasileira, os ídolos, os
feitos e os acontecimentos históricos. Para que pesquisadores, atletas, técnicos e o público em
geral possam ter acesso e tomar conhecimento de grande parte do acervo iconográfico esportivo do País, este artigo pretende contribuir à criação de um Centro Nacional de Memória
Esportiva (CNME) dentro da estrutura do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Esse centro
será referência na pesquisa relacionada aos Jogos e irá favorecer de maneira decisiva a difusão
e a preservação da história olímpica. A partir de estudos de caso, pesquisa e análise de outras
entidades semelhantes, espera-se desenvolver um plano embasado para esse centro.
Palavras-chave: memória esportiva, Jogos Olímpicos Rio 2016, pesquisa, acervo iconográfico.

Abstract

As Rio de Janeiro is hosting the 2016 Olympic Games, the interest on the Brazilian sports memory,
their idols, their achievements and historical events have been growing considerably. In order to
facilitate access to this information and to sports iconographic collection to researchers, athletes,
coaches and the general public, this article aims to assist the creation of a national sports memory
center within the framework of the Brazilian Olympic Committee. This center will serve as reference for research on the Games and will contribute decisively to the preservation and dissemination of Olympic history. Through case studies, research and analysis of similar entities, we hope to
develop a solid plan for this center.
Key words: sports memory, Rio 2016 Olympic Games, research, iconographic collection.
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1 | Introdução
Brasil, um país sem memória?
Muito se fala que o Brasil é um país sem memória, e no caso específico do esporte essa é
uma triste realidade. Muitos ídolos, acontecimentos e registros históricos são esquecidos ou
pouco valorizados, fazendo com que novas gerações não tenham uma ideia clara da evolução
esportiva do País. Sem que essa informação seja disseminada, a imagem do esporte nacional
acaba sendo prejudicada.
Segundo Silvana Goeller (2004, p.1):
... a memória esportiva pode se caracterizar como uma rica fonte de investigação para os estudos
historiográficos visto que ela possibilita a emergência de inúmeras histórias! É fonte inesgotável de
narrativas e suas interfaces com a cultura, educação, ética, nacionalidades, ritos, simbologias...

A memória esportiva brasileira e a introdução da prática esportiva no Brasil mistura-se com a
própria história da sociedade do país, como bem relatou Mary Del Priore em 2009:
No mesmo cenário em que chegam outras novidades do continente europeu, a ideia de esporte
desembarca no país, diretamente relacionada a uma nova dinâmica de diversão e de vivências públicas
que paulatinamente se instaura. Nos períodos da época surgem as primeiras referências e, durante o
século XIX, quando o assunto for tratado, serão consideradas como práticas esportivas as mais diversas
atividades: aquelas que pioneiramente se organizariam em definitivo (turfe e remo); outras que ainda
demorariam um pouco mais para se consolidar; e, por fim, algumas que, por motivos diversos, nunca se
estruturariam como esportes, até mesmo porque a imprecisão era de tal ordem que até mesmo banhos de
mar e jogo do bicho eram noticiados como esportes (PRIORE; MELO, 2009, p.12).

No Brasil, desde há algum tempo, podemos identificar iniciativas no que diz respeito à recuperação,
preservação e socialização de dados referentes à memória esportiva brasileira e à memória olímpica.
As primeiras iniciativas se estruturaram a partir de interesses individuais de colecionadores e
aficionados por esporte, e a maioria dos acervos encontra-se ainda sem acesso ao público.
Nos anos 1980, clubes como Esporte Clube Pinheiros, Minas Tênis Clube e Fluminense
Football Clube desempenharam um importante papel na preservação da memória esportiva
e olímpica no Brasil, reunindo um vasto acervo e dispondo de estrutura para disponibilizá-lo
ao público. No entanto, essa não é a realidade da maioria dos clubes e centros esportivos do
Brasil, que não possuem recursos para organizar e divulgar seus acervos na velocidade que o
mundo contemporâneo demanda.
Ainda segundo Silvana Goeller (2004, p.1):
necessário lembrar que a complexidade do mundo contemporâneo, o crescente e rápido processo
de individualização do sujeito urbano, o acelerado ritmo das modificações tecnológicas, a profusão de
informações a interpelar homens e mulheres cotidianamente e mesmo a superficialidade com que, muitas
vezes, essas informações são veiculadas tem diminuído o poder seletivo da memória, ou seja, a capacidade
de eleição do que é ou não importante armazenar. Tal perda tem sido apontada, por profissionais que
atuam no campo da informação, como um elemento a colaborar na estruturação de sociedades do
esquecimento. Por essa razão tornam-se fundamentais, para a preservação da memória e a construção
de histórias, os museus, centros de informação e documentação, bem como os acervos e as coleções
particulares, identificados neste aqui como “locais da memória”.

É

O crescimento exponencial do interesse do público pela memória esportiva brasileira, em
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grande parte devido à escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos de 2016, faz com
que as instituições interessadas em aproveitar essa oportunidade tenham mais preocupação
com a gestão e a divulgação da memória do País, principalmente através da preservação e
organização de seus acervos históricos.
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) possui em seu acervo hoje mais de 25 mil fotos e 3
mil vídeos sobre a história esportiva brasileira. Na organização, atualmente, esse material é
gerenciado pelo departamento de Imagem, responsável por atender aos inúmeros pedidos
internos e também ao público em geral, além de coordenar o trabalho de fotógrafos contratados
nos eventos dos quais o COB participa. O acervo, mantido na sede do COB, no Rio de
Janeiro, contém imagens de Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos, Jogos Sul-americanos,
Olimpíadas Escolares e Universitárias, candidaturas, seminários, cursos e treinamentos, além
de vídeos produzidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e outras instituições de
âmbito nacional e internacional.
A proposta deste estudo é levantar dados e informações úteis para a criação, dentro da
estrutura já existente do COB, de um Centro Nacional de Memória Esportiva (CNME), no
qual boa parte do acervo esportivo brasileiro seria reunido e disponibilizado ao público. Para
isso, o CNME contaria com parcerias — instituições ou indivíduos que possuam acervos
sobre o esporte brasileiro, como clubes, emissoras de televisão, atletas e ex-atletas, técnicos,
colecionadores, federações e, sobretudo, confederações esportivas brasileiras, cujos ricos
acervos encontram-se em grande parte desorganizados e com difícil acesso à população.
Este estudo pretende ainda estabelecer uma relação entre o CNME e o futuro Museu
Olímpico Brasileiro (MOB), um projeto do COB, atualmente em fase de planejamento,
que será o maior museu brasileiro sobre o Movimento Olímpico, exibindo tochas, mascotes,
uniformes, medalhas, diplomas e diversos outros itens, bem como recursos audiovisuais
desenvolvidos a partir de fotos e vídeos pertencentes ao acervo do COB. Visto que o MOB não
se limitará à história recente do esporte, a atuação do CNME será fundamental para atender
de forma satisfatória à demanda constante de imagens e contribuir de maneira decisiva para
o crescimento e o sucesso do MOB.

2 | DESENVOLVIMENTO
Memória esportiva brasileira
Para compreendermos melhor a história e a evolução do esporte no Brasil, é necessário um
estudo amplo sobre os diversos aspectos socioculturais do País.
O esporte se tornou uma das mais importantes ferramentas de inserção e ascensão social existentes dentro
de uma sociedade. Foi através da prática desportiva que as mais diversas camadas sociais se comunicaram
de maneira aberta e direta e, principalmente, é através dela que as possibilidades de ascensão social, ainda
que para poucos, se tornaram reais durante a história social brasileira (SILVA; SANTOS, 2006, p.34)

O esporte é uma das mais importantes manifestações culturais do século XX. É um fenômeno
tipicamente moderno, que tem sua configuração articulada com todas as outras dimensões
sociais, econômicas e políticas da sociedade. As práticas corporais sempre fazem parte do
patrimônio cultural de um povo, importantes ferramentas na construção de identidades: de
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classe, de gênero, de etnia, de “nação”. (PRIORE; MELO, 2009, p.12)
Com relação à preservação da memória esportiva brasileira, percebemos desde cedo uma
preocupação como a seguinte observação sobre remo, em um livro de 1909, de Alberto
Mendonça:
Evidentemente sabido é que dificuldades de monta teríamos de encontrar na compilação de fatos
históricos sobre a vida deste esporte, assim como na coleção de documentos a ele referente; porquanto,
até a presente data é conhecida de sobejo a deficiência das publicações sobre o movimento esportivo, hoje,
felizmente, em gráo de desenvolvimento notório (MENDONÇA, 1909, p.10)

Preocupação semelhante tinha um dos primeiros autores que escreveu sobre aspectos históricos
do turfe, no ano de 1893: “Mais vale tarde do que nunca. Já não é cedo para se escrever a
história do turfe nacional, história que, na falta de testemunhas oculares e de documentos já
hoje raríssimos, poderá ser para o futuro adulterada” (PACHECO, 1893, p.3).
Cada vez mais o esporte passou a ganhar destaque nos noticiários e registros históricos, e
o acompanhamento de campeonatos, atletas e clubes passou a ser frequente na imprensa.
Conforme as evoluções tecnológicas foram permitindo formas mais confiáveis e rápidas de
produção de imagens, o Brasil passou a possuir um registro histórico de grande parte do que
acontecia em relação à prática esportiva pela população. Através desses registros, é possível
estudar e conhecer mais sobre o passado esportivo do país, preservando nossa memória
esportiva para que não fique apenas com aqueles que vivenciaram na época.
Cenário atual
Não existe atualmente no Brasil nenhuma instituição que concentre o acervo iconográfico
esportivo do País. Não existem órgãos que concentrem sequer os arquivos da história esportiva
de cada estado. Hoje, o COB detém boa parte desse acervo, mas ainda assim está limitado
a eventos como os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-americanos e os Jogos Sul-americanos.
Há poucos arquivos sobre participações em campeonatos mundiais, regionais, treinamentos
etc. Esses arquivos estão concentrados nas confederações esportivas, em acervos pessoais dos
próprios atletas, acervos de colecionadores, jornais, canais de televisão e agências de imagem.
Hoje em dia, para que se tenha uma pesquisa abrangente sobre determinado fato ou
acontecimento, é preciso consultar diversas fontes, o que torna a tarefa mais difícil e demorada.
Quando a informação não está centralizada, ela muitas vezes acaba se perdendo ou ficando
esquecida. Além disso, o tempo que um pesquisador gasta na procura de determinadas
imagens afeta diretamente sua produtividade, e a demora em encontrá-las ainda pode resultar
na desistência ou perda do interesse.
Nos últimos anos, o departamento de Imagem do COB, responsável pelo acervo iconográfico
da instituição, vem observando um crescimento expressivo no número de solicitações. No
ano de 2011, houve um aumento de mais de 400% em relação a 2010. Desde 2008, esse
percentual cresceu mais de 1.000%. Dentre o material solicitado, o interesse ainda é maior
por imagens dos atletas brasileiros em edições recentes de Jogos Olímpicos e Jogos Panamericanos, porém observa-se que cada vez mais o público vem buscando informações sobre
equipes e atletas do passado.
Segundo o “Manual for a Sports Information Centre”, publicado pelo Comitê Olímpico
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Internacional:
... sem informação não pode haver acúmulo de conhecimento, e sem conhecimento aplicado de maneira
prática então provavelmente não haverá progresso. Especialmente no esporte, informação e a subsequente
transferência de conhecimento são essenciais para o progresso em todos os níveis do esporte. (CASTELLO,
2012, p.12, tradução nossa)

Ainda segundo esse documento, a informação é:
... parte essencial de qualquer empreendimento de hoje e se torna cada vez mais um recurso estratégico
para organizações de todos os tamanhos. (CASTELLO, 2012, p.12, tradução nossa)

Com o CNME, o pesquisador poderá encontrar, em um único lugar, todas as informações
necessárias ao objeto consultado, aumentando, em muito, as chances de sucesso em sua
pesquisa, ganhando tempo e ainda obtendo um resultado de maior qualidade no final.
O panorama atual da iconografia esportiva no Brasil e no mundo
Sendo o órgão com o maior acervo iconográfico olímpico do mundo, atualmente, o COI será
alvo de estudo mais detalhado durante o trabalho. Nos últimos anos, essa instituição vem
reestruturando seu departamento de Imagem com o objetivo de melhorar a gestão do imenso
acervo e também de divulgá-lo da maneira mais eficiente possível. O COI possui parcerias
com inúmeras agências de imagem, inclusive a Getty Images, a agência de imagens oficial de
fotos de Jogos Olímpicos. Além disso, o COI está sempre em busca dos acervos pessoais de
colecionadores e pesquisadores, a fim de incluir esses materiais em seu catálogo.
O COI é responsável também pelo Olympic Television Archive Bureau (OTAB), empresa
baseada em Londres, que lida com a comercialização das imagens em movimento sobre os
Jogos Olímpicos. O OTAB conta com mais de 25 mil horas de imagens, o maior acervo
mundial de imagens em movimento sobre os Jogos Olímpicos.
As grandes redes de TV, como a norte-americana NBC, que compram os direitos de
transmissão dos Jogos Olímpicos também possuem acervos consideráveis, mas o objetivo
delas não é o de preservação de acervo. De qualquer forma, uma parceria com essas empresas,
apesar das inúmeras restrições de uso, tais como a proibição do uso comercial das imagens,
seria bastante interessante.
Metodologia de formulação do trabalho
Como já mencionamos, no começo deste trabalho, no Brasil há poucas entidades com
acervos exclusivamente sobre esportes. Assim, visitamos órgãos como o Arquivo Nacional,
o Instituto Moreira Salles (IMS), a Casa de Rui Barbosa e o CPDOC da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), centros com vasta experiência em preservação e gestão de acervos. Todos
enfatizaram a necessidade de investimento em materiais e sistemas de preservação assim como
na busca constante de parcerias para enriquecer e movimentar os acervos. Principalmente
para as instituições que trabalham diretamente com exposições, o que será o caso da relação
do CNME com o MOB, é necessário um vasto acervo para que o público tenha sempre
acesso a novos conteúdos.
Além disso, dos clubes e confederações esportivas consultados, nem todos possuem um sistema
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de gestão de seus acervos, o que prejudica bastante a preservação da sua memória. Percebe-se
também que essas entidades têm grande dificuldade em fazer investimentos na área, já que, na
maioria dos casos, esse não é seu objetivo principal. Um estudo ainda mais aprofundado deve
ser feito para mapear melhor qual é o cenário atual dessas instituições e quais providências
poderão ser tomadas para desenvolver uma cultura de preservação de acervos.
A criação do CNME poderá auxiliá-los nesse processo de gestão de seus acervos, ao mesmo
tempo em que torna disponível ao público as imagens sobre esporte que essas instituições
possuem.
Nosso estudo será desenvolvido a partir de questionários, que serão enviados a alguns
stakeholders-chave do COB a fim de avaliar as necessidades a serem atendidas e auxiliar no
levantamento dos materiais para o projeto. Ademais, serão feitas visitas a instituições com
reconhecida experiência em gestão de acervos, e também a arquivos pessoais de atletas,
herdeiros, técnicos, colecionadores etc., para verificar suas coleções e propor possíveis
parcerias. Como é sabido que grande parte da memória esportiva brasileira ainda encontra-se
em arquivos pessoais de atletas e/ou de seus familiares, técnicos, colecionadores e apaixonados
pelo esporte, será feito também um mapeamento para identificar essas pessoas e entrar em
contato para propor ações com relação aos seus acervos.
O cronograma projetado para a criação do CNME é de 12 meses, iniciando em junho de
2012, conforme a Tabela 1. O cronograma leva em consideração os Jogos Olímpicos de
Londres 2012, em julho e agosto, período de grande dificuldade para o levantamento de
informações junto a instituições esportivas, então concentradas no evento.
O período mais longo do projeto será o de captação de parcerias entre o CNME e todas as
instituições mapeadas.
O lançamento do CNME está previsto para junho de 2013, junto das festividades da
Semana Olímpica, organizada pelo COB. Nesse evento, em que crianças, professores e atletas
participam de diversas ações promovidas no COB e no Parque Aquático Maria Lenk, o
lançamento poderá se beneficiar da cobertura das atividades pelos jornais e noticiários.
Tabela 1 – Cronograma de criação do CNME
jul/12

ago/12

set/12

out/12

nov/12

dez/12

jan/13

fev/13

mar/13

abr/13

mai/13

jun/13

jul/13

Mapeamento de parcerias
Elaboração de plano de criação do CNME
Levantamento de custos
Plano de ação para o lançamento
Estudo sobre previsão de crescimento
Estudo sobre conexão com o MOB
Captação de parcerias
Lançamento
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3 | conclusão
CNME e a valorização da memória esportiva do país
Espera-se que este estudo possa auxiliar de forma decisiva na criação do CNME e apresentar
todo o processo de criação de um centro como esse. O trabalho destacará também a
importância das parcerias, já que hoje em dia é muito difícil ter acesso e concentrar todas as
informações em um mesmo lugar.
Com o CNME, o público brasileiro poderá pesquisar e conhecer grande parte da história
esportiva do País, de modo que essa rica memória não seja esquecida ou negligenciada ao
longo dos anos.
Com a concretização do Museu Olímpico do COB até 2016, o CNME servirá também
como suporte indispensável para a programação dessa instituição, além de contribuir de
forma decisiva para a divulgação do esporte brasileiro no âmbito nacional e internacional.
Ademais, o CNME pretende ainda auxiliar na mudança de cultura das organizações
esportivas, reforçando a importância de uma gestão eficiente dos acervos. Com eventos como
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, que prometem ser um divisor de
águas do esporte no Brasil, o cuidado e a preocupação com a preservação da nossa memória
passa a ter uma importância maior ainda. Não só as futuras gerações precisarão conhecer
o momento esportivo pelo qual o Brasil está passando, mas também a partir dos registros
históricos produzidos nesses eventos poderá ser construído o futuro do esporte de maneira
mais eficiente.
Só assim será possível desenvolver o esporte nacional sem jamais esquecer seu passado de
glórias e conquistas.
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Resumo

A pesquisa científica se tornou uma aliada do rendimento esportivo, mas esta não parece ser a
realidade do Brasil. Assim, este trabalho tem por objetivo verificar a evolução das publicações
destinadas ao esporte, promover a utilização da pesquisa no desporto de alto rendimento
junto a Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e confederações, e demonstrar à comunidade
esportiva a importância de tais trabalhos. Para tanto, realizou-se um levantamento de indexadores em trabalhos de produção científica e uma análise de sites de entidades e CONs brasileiros e estrangeiros a fim de observar a existência de ações educativas, artigos científicos e
centros de treinamento (CTs) dentro dos seguintes esportes: atletismo, basquete, boxe, judô,
natação, tiro, vela e vôlei.
Palavras-chave: esporte, educação, gestão desportiva, pesquisa científica.

Abstract

Scientific research has become an important ally to the high performance sports but this doesn’t
seem properly administered in Brazil. Therefore, this paper aims to verify the evolution of sportrelated publications, promote the use of surveys on high performance sports at National Olympic
Committees (NOCs) and confederations, and establish the importance of such works for the sport
community. We performed a survey of scientific indices and analyzed the Brazilian and foreign
NOCs and entities websites in order to evaluate the presence of educational actions, scientific articles and training centers (TCs) relating to the following sports: athletics, basketball, boxing, judo,
swimming, shooting, sailing and volley.
Keywords: sports, education, sport management, science.
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1 | Introdução
Dizer que a pesquisa científica nos esportes pode auxiliar o desempenho de atletas de alto nível
é uma afirmação bastante óbvia, visto que isto está ocorrendo em outros países há bastante
tempo. Entretanto, o Brasil ainda parece carecer de uma gestão mais intensa e consistente de
pesquisa no esporte.
Segundo Kátia Rubio (2002) e Earle Zeigler (2004), o esporte é atualmente um dos principais
fenômenos sociais e uma das maiores instituições do planeta, refletindo a forma como a
sociedade se organiza, bem como as diferenças entre Estados, povos e classes sociais.
Ao mesmo tempo, Tavares e Da Costa (1999) observam que o conceito de Olimpismo se
adaptou a um novo mundo, onde a competitividade é feroz e não há lugar para o amadorismo.
De certa forma, tal atitude se opõe à amizade e comunhão dos povos, princípios do Movimento
Olímpico (Wu et al., 2009).
Quando se trata de Jogos Olímpicos, representação máxima do esporte mundial, essa
competitividade é ainda mais acirrada. Uma das razões é o envolvimento de nações nos Jogos,
que buscam evidenciar competências e poderios (De Boscher et al., 2010).
Além dos interesses nacionais, os empresariais têm dominado o esporte de alto rendimento,
transformando-o em um negócio que objetiva, acima de tudo, o lucro (Westbreek; Smith ,
2005).
A busca pelo máximo desempenho esportivo faz com que a pesquisa científica, realizada
na área do alto rendimento como apoio a atletas e treinadores, seja um dos pilares para o
sucesso esportivo (De Boscher et al., 2010, ). Corroborando esse argumento, Reilly et al.
(2009) postulam que avaliações de campo e laboratoriais são essenciais para que os esportistas
alcancem o máximo de suas performances.
No Brasil, a ciência do esporte teve início com a vinda da Missão Militar Francesa, no final da
década de 1920, na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Desde aquela
época, houve uma grande evolução, e o Brasil hoje tem posição de destaque na América
Latina. Apesar disso, ainda apresenta desvantagem em relação a outros países do mundo
(Rocha et al., 2005).
Por outro lado, o país carece de uma política voltada para a pesquisa específica no esporte
de alto nível. Ainda que exista um predomínio de recursos de origem pública, investimento
e pessoal nesse nicho, em detrimento do esporte educacional e social (Bueno, 2008), vale
ressaltar que esse problema não é exclusivo do esporte. Outras áreas, como a educacional
(Nunes, 2008), industrial (Simões; Schenkel, 2002) e médica (Troster; Campolin, 2011)
também passam por isso, seja por falta de apoio a pesquisa ou pela baixa interatividade entre
a pesquisa e sua respectiva aplicação, qualquer que seja o campo.
Uma dificuldade ainda a ser vencida no esporte é a dicotomia entre pesquisa básica e aplicada.
Como afirma Lopes (1991), essa questão não é nova e certamente não se esgotará agora.
Enquanto a pesquisa básica busca o conhecimento pelo conhecimento, a aplicada busca a
solução de um problema imediato, palpável.
Na verdade, elas são complementares. Conroe (1976) já nos exemplifica, quando, ao analisar
os dez maiores avanços em clínica e cirurgia cardiovascular e pulmonar dos últimos 30 anos,
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descobriu que, entre os 529 trabalhos considerados mais relevantes à época, 217 (41%) foram
feitos por meio de pesquisa básica, sem seus autores estarem envolvidos com problemas
clínicos.
Especificamente nas ciências esportivas, as recentes descobertas acerca da glicogenólise, em
especial a quebra do chamado “paradigma do lactato”, quando esse sal deixou de ser o “vilão”
dos exercícios de curta duração e alta intensidade e passou a ser o responsável pela remoção
dos íons H+ do interior da célula, evitando a acidose com a conversão de piruvato a lactato
(Robergs et al., 2004; Gladden, 2008). Essa descoberta, baseada em cálculos estequiométricos
e na bioquímica (pesquisa básica), estabeleceu uma nova abordagem para a fadiga, produção
e remoção de lactato e acidose celular, possibilitando a aplicação direta desses conceitos em
diferentes estudos (pesquisa aplicada) (Heil et al., 2012; Mohamad et al., 2012).
Ante o exposto, cabe aos órgãos responsáveis saber como operacionalizar e incrementar a
pesquisa de alto nível, atendendo às necessidades de atletas e treinadores e adequando o
calendário de treinamento e competição imposto por confederações, patrocinadores e clubes.
Além disso, a pesquisa deve ser realizada de maneira a garantir uma boa validade interna,
com o controle das variáveis experimentais, e também uma grande validade externa, de forma
que os resultados obtidos tenham uma aplicação direta levando-se em conta a modalidade
praticada e as valências físicas exigidas nos treinos e nas competições.
Se forem atendidos, esses problemas poderão proporcionar pequenos avanços de desempenho,
tais como os observados a cada ciclo olímpico nos atletas de países que lideram o quadro
de medalhas. Esses avanços são, muitas vezes, fruto de pesquisas realizadas por centros de
estudo independentes ou pelos Comitês Olímpicos Nacionais e levam em consideração as
necessidades dos atletas e treinadores e as possibilidades de equipamentos e pesquisadores.
O Brasil, caso queira ser uma potência olímpica, precisa incorporar, incrementar e até mesmo
sistematizar o trabalho de pesquisa científica como apoio ao treinamento e à competição de
seus atletas, o que ainda parece ocorrer de maneira bastante tímida.
As pesquisas produzidas devem ter reflexo direto na educação e na transmissão de conhecimento.
Prince et al. (2006) relatam a interação e a sinergia entre pesquisa e ensino, e de como uma
beneficia a outra. Melhores pesquisas conduzem a um melhor ensino e vice-versa. Ou seja, a
pesquisa por si só pode não ser suficiente para melhorar o esporte, ela deve vir acompanhada
de um conteúdo educacional que a ampare e que também seja fortalecida por ela.
Dessa forma, este trabalho tem por objetivos verificar a evolução das publicações científicas
dedicadas ao esporte; levantar, junto aos comitês olímpicos e confederações de diferentes
países e modalidades, a utilização da pesquisa no desporto de alto rendimento, bem como
as ações adotadas para disseminar o conhecimento oriundo dessas pesquisas; e demonstrar
para entidades, treinadores e atletas, a importância de trabalhos de pesquisa e educação
voltados para a otimização do desempenho esportivo. Espera-se que os resultados obtidos
com este trabalho possam servir de subsídio para que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
e as confederações nacionais voltem seus esforços para o apoio à pesquisa no esporte e a
disseminação das informações produzidas como forma de melhorar o desempenho de seus
atletas.
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2 | desenvolvimento
Material e métodos
A fim de atender aos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa em indexadores de
literatura científica para avaliar a evolução dos estudos sobre esportes no mundo e fazer
comparações com outras áreas do conhecimento.
Essa busca foi feita em duas bases de dados: Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov), o maior
indexador de ciências da saúde do mundo ligado ao National Institutes of Health e à National
Library of Medicine, ambos órgãos do governo dos Estados Unidos; e Education Resources
Information Center (ERIC), ligado ao Departamento de Educação do governo norteamericano e que trata exclusivamente de pesquisas relacionadas a educação. Nas duas bases,
deu-se busca pela ocorrência do termo sport em qualquer parte do texto, resumo ou título.
No Medline foram realizadas as seguintes divisões temporais: de 1º de janeiro de 1900 a 31
de dezembro de 1949; de 1º de janeiro de 1950 a 31 de dezembro de 1969; períodos de dez
anos (Ex.: 1º de janeiro de 1970 a 31 de dezembro de 1979); o período de 1º de janeiro de
2010 a 31 de dezembro de 2011; e, por fim, o período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de março
de 2012. As duas primeiras divisões foram maiores uma vez que o número de publicações
científicas era muito menor.
Para realizar a comparação, escolhemos o termo “HIV AIDS”, que é um tema de saúde
contemporâneo. Utilizamos os mesmos critérios e divisão temporal em ambas as palavras
definidas para a busca.
Na base ERIC, a divisão foi feita em quatro períodos: de 1966 (quando começou a catalogação
de trabalhos) a 1980, de 1981 a 1990, de 1991 a 2000 e de 2001 a 2011. Também realizamos
uma comparação, usando os mesmos períodos, com a palavra-chave sociology.
A fim de que possa ser avaliada a implementação da pesquisa e do ensino, em diferentes
modalidades e países, fizemos um levantamento dos sites de federações e confederações
esportivas. Para tanto, foram selecionados dois esportes coletivos (vôlei e basquete) e seis
individuais (atletismo, natação, boxe, judô, vela e tiro), escolhidos tanto pela popularidade
no Brasil quanto pelo potencial de medalhas para os atletas brasileiros.
Analisou-se ainda o site do Comitê Olímpico Brasileiro e dos Comitês Olímpicos Nacionais
dos 15 países mais bem colocados nas últimas edições dos Jogos com a meta de localizar ações
educativas, artigos científicos e centros de treinamento dentro de cada modalidade. Evitamos
utilizar os dados de nações que não possuíam o alfabeto latino devido à dificuldade de tradução.
Resultados
Os resultados a seguir correspondem à quantidade inicial de publicações científicas acerca do
esporte, conforme a base Medline. A Figura 1 ilustra os resultados encontrados:
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Figura 1: Comparação entre a quantidade de publicações no Medline, no período de 1900 a 2012, entre os
termos sport e HIV AIDS.

Pode-se observar que o número de publicações em esporte é crescente. Vale lembrar que os
períodos das duas últimas colunas são mais curtos. O período inicial, até meados do século
passado, registrou somente 92 trabalhos. Nos 20 anos seguintes esse número passou para 4.845
publicações. As divisões seguintes, com intervalo de dez anos, apresentaram 7.900, 14.954,
27.913 e 60.817 publicações, respectivamente nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000. O
biênio 2010/11 apresentou 19.177 trabalhos, e os três primeiros meses de 2012, 1.975 artigos.
As publicações referentes a HIV AIDS tiveram resultados ligeiramente diferentes. A pesquisa
sobre esse tema iniciou-se, por razões óbvias, com o surgimento dos primeiros casos de
infecção por HIV em seres humanos, na década de 1980. Antes desse período não há registro
de publicações. Os trabalhos, nessa década, foram menos numerosos do que os relacionados
a sport, mas o ultrapassaram na década seguinte, chegando a 42.362 publicações e, nos anos
2000, apresentou 41.294 trabalhos.
Na base de dados ERIC, a comparação é apresentada na Figura 2:
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Figura 2: Comparação entre a quantidade de publicações na base ERIC, no período de 1966 a 2011, entre os
termos sport e sociology.

Mais uma vez, pode ser observado que o número de publicações sobre esporte é crescente. Ao
passo que na primeira divisão a diferença entre sport e sociology é bastante grande, com 658
publicações contra 4.120, essa amplitude vai ficando cada vez menor, não só pela diminuição
da quantidade de publicações em sociology, mas também pelo aumento em sport, sobretudo
no último período, quando chega quase a se equiparar à outra palavra-chave, atingindo 2.226
publicações contra 2.650.
No que diz respeito à presença da pesquisa científica e educação nos esportes, em diferentes
países do mundo, obtivemos, por meio de uma busca nos sites das Federações Internacionais
(FIs), os resultados observados na Tabela 1:
Tabela 1: Presença de ações educacionais, artigos científicos e centros de treinamento nos sites das federações
internacionais dos esportes selecionados.
educaÇÃO

artigos

Centro de
Treinamento

Site

Espanha

ok

ok

ok

www.feb.es

Argentina

ok

-

ok

www.cabb.com.ar

Itália

ok

ok

ok

www.fip.it

Austrália

ok

-

ok

www.basketball.net.au

Lituânia

ok

ok

-

www.musukrepsinis.lt

França

ok

ok

ok

www.ffbb.com

Brasil

ok

ok

-

ESPORTE/PAÍS
Basquete

www.cbb.org

23

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Voleibol
Argentina

ok

-

ok

www.feva.org.ar

EUA

ok

ok

ok

http://usavolleyball.org

Itália

ok

ok

ok

www.federvolley.it

França

ok

ok

ok

www.ffvb.org

Sérvia

ok

-

-

www.ossrb.org

Holanda

ok

-

ok

www.volleybal.nl

Polônia

ok

-

-

www.pzps.pl

Brasil

ok

ok

ok

www.cbv.com.br

Jamaica

-

-

Etiópia

ok

-

ok

www.eaf.org.et

EUA

ok

ok

ok

www.usatf.org

Inglaterra

ok

ok

ok

www.uka.org.uk

Itália

ok

ok

ok

www.fidal.it

Alemanha

ok

ok

ok

www.deutscherleichtathletik-verband.de

Rússia

ok

ok

ok

www.rusathletics.com

Rep. Tcheca

ok

ok

-

www.atletika.cz

Suécia

ok

ok

-

www.friidrott.se

França

ok

-

ok

www.athle.org

Noruega

ok

ok

-

www.athle.org

Brasil

ok

ok

-

www.cbat.org.br

EUA

ok

ok

ok

www.usaswimming.com

Austrália

ok

-

ok

www.swimming.org.au

Inglaterra

ok

ok

ok

www.swimming.org

Alemanha

ok

-

ok

www.dsv.de

França

ok

-

ok

www.ffnatation.fr

Itália

ok

-

ok

www.federnuoto.it

Canadá

ok

-

ok

www.aquaticfederation.ca

Rússia

ok

ok

ok

www.russwimming.ru

Atletismo
www.trackandfieldja.com

Natação
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Holanda

ok

-

-

www.knzb.nl

Brasil

-

-

-

www.cbda.org.br, www.
cbdaweb.org.br

França

ok

ok

ok

www.ffjudo.com

Rússia

ok

-

ok

www.judo.ru

Romênia

ok

-

-

http://frjudo.ro

Alemanha

ok

-

ok

www.judobund.de

Holanda

ok

-

-

www.jbn.nl

Brasil

-

-

-

www.cbj.com.br

Itália

ok

-

ok

www.fpi.it

Rússia

ok

ok

ok

www.boxing-fbr.ru

Ucrânia

-

-

-

www.fbu.net.ua

Inglaterra

ok

-

ok

www.abae.co.uk

Tailândia

-

-

-

www.abathailand.org

França

ok

-

ok

www.ffboxe.asso.fr

Brasil

-

-

-

www.cbboxe.com.br

EUA

ok

ok

-

www.ussailing.org

Noruega

ok

ok

-

www.seiling.no

Itália

ok

-

ok

www.federvela.it

Reino Unido

ok

ok

ok

www.rya.org.uk

Austrália

ok

-

ok

www.yachting.org.au

Nova Zelândia

ok

ok

-

www.yachtingnz.org.nz

Brasil

ok

-

-

www.cbvm.org.br

EUA

ok

ok

ok

www.usashooting.org

Alemanha

ok

ok

-

www.dsb.de

Noruega

ok

-

-

www.skyting.no

Itália

ok

-

-

www.uits.it

Ucrânia

ok

ok

-

www.shooting-ua.com

Judô

Boxe

Vela

Tiro
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Rep. Tcheca

ok

-

-

www.shooting.cz

Brasil

ok

-

ok

www.cbte.org.br

No que diz respeito à análise dos Comitês Olímpicos Nacionais, a Tabela 2 ilustra os resultados
encontrados:
Tabela 2: Presença de ações educacionais, artigos científicos e centros de treinamento nos sites dos CONs dos
países selecionados.
PAÍS

Centro de
treinamento

educação

artigos

Site

China

-

-

-

www.olympic.cn

EUA

ok

ok

ok

www.teamusa.org

Rússia

ok

ok

ok

www.roc.ru

Alemanha

ok

ok

ok

www.dosb.de

Reino Unido

ok

ok

ok

www.olympics.org.uk

Austrália

ok

ok

ok

www.olympics.com.au

Coreia do Sul

ok

ok

ok

www.sports.or.kr/eng

Japão

ok

ok

ok

www.joc.or.jp

Itália

ok

ok

ok

www.coni.it

França

ok

ok

ok

www.franceolympique.com

Ucrânia

ok

ok

ok

www.noc-ukr.org

Holanda

ok

ok

ok

www.nocnsf.nl

Jamaica

-

-

-

www.jamolympic.org

Espanha

ok

ok

ok

www.coe.es

Quênia

-

-

-

www.olympickenya.org

Brasil

-

ok

ok

www.cob.org.br

Pode-se observar que os principais CONs do mundo adotam políticas de pesquisa e educação
em seus sites e que muitos possuem, ainda, centros de treinamento. Embora façam parte dos
15 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos Londres 2012, China e Quênia não puderam
ser analisados, por impossibilidade de tradução e ausência de site, respectivamente. O único
país que não possui nenhum dos itens analisados é a Jamaica. O Brasil não apresentou, em
sua página oficial, um centro de treinamento.
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Discussão
Os resultados obtidos demonstram a relevância deste trabalho, uma vez que o campo da
pesquisa científica é alvo de preocupação de potências olímpicas.
Em relação aos dois primeiros resultados, podemos observar, pelo aumento da quantidade de
publicações, a crescente importância que vem sendo atribuída ao esporte no meio acadêmicocientífico. Porém, uma limitação a este trabalho diz respeito à quantidade de publicações que
fazem parte, simultaneamente, dos dois universos de busca. Para seguir no exemplo do HIV,
um trabalho que aborde a prática de esportes por portadores da doença (primeira busca); ou
que dialogue com a sociologia da atividade esportiva (segundo caso).
Além disso, vale lembrar que, embora a palavra-chave HIV AIDS seja mais restritiva e possua
um campo mais limitado do que sport, é um tema mais relevante dentro do Medline, um
indexador de literatura médica e biotecnológica. O esporte, apesar de possuir várias conexões
com a área médica, não é seu objetivo principal.
Da mesma forma, no ERIC, base de dados de educação onde o termo sociology é utilizado
como critério de busca, o aumento das publicações em sport, comparativamente com sociology,
é notório.
É bem verdade que ocorrem tendências na procura por um ou outro tema. Nos dias de
hoje, pode-se imaginar que existam mais pesquisas envolvendo o meio ambiente do que o
esporte. Mas isso não obscurece o avanço da pesquisa esportiva em todos os seus campos.
Esta talvez seja uma grande virtude da ciência do esporte: interagir com Medicina, Educação,
Biotecnologia, Engenharia, Psicologia, Gestão, Sociologia etc.
Um aspecto não analisado por fugir um pouco dos objetivos do trabalho, mas que pode ser
observado em estudos futuros, diz respeito à tecnologia de patentes. Esta se correlaciona
diretamente com o desenvolvimento biotecnológico em determinadas áreas. No campo
esportivo, novos materiais para implementos, vestimentas e equipamentos são, de maneira
geral, utilizados por nações consideradas potências esportivas e depois copiados pelas demais.
Com relação aos resultados obtidos, no levantamento da participação da pesquisa, nos
esportes analisados, a primeira ressalva a ser feita é em relação ao instrumento utilizado para
a coleta de dados: os sites de cada federação ou CON. Apesar de a internet ser um recurso
amplo e de alta disponibilidade, o fato dessa tecnologia ser mais atrasada, em alguns países do
que em outros, pode ter levado a um viés por ocasião da coleta dos dados. Ao mesmo tempo,
a inviabilidade de se ver in loco as estruturas de cada país fez com que a única solução factível
fosse a rede mundial de computadores.
Fica claro que as grandes potências esportivas ou olímpicas se valem de ações de pesquisa
no apoio a seus atletas e treinadores. O primeiro objetivo com a sua ampliação, no Brasil,
seria passarmos do nível 5 de evidência científica para, pelo menos, um nível 4; ou em outras
palavras, transmitirmos a opinião de um expert às evidências de um caso-controle (Medina
et al., 2006,). Pode parecer pouco, mas a sistematização e a divulgação de um conhecimento
podem produzir treinamentos muito mais eficazes e menos propensos ao insucesso, a lesões
e outros inconvenientes.
Westerbeek e Smith (2005) dividem temporalmente as necessidades da pesquisa para os
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profissionais do esporte. Assim, formulam três perguntas: quais seriam as necessidades imediatas
desses profissionais? Qual será a necessidade daqui a cinco anos? E quais as necessidades daqui
a 20 anos? A primeira se dirige àqueles que trabalham com pesquisa aplicada. A segunda aos
gestores esportivos, pois eles definem o futuro do esporte e precisam de tempo para realizar
projetos e angariar verbas. A última, por sua vez, volta-se aos que trabalham com ciência
básica, a “ciência pela ciência”, já que as descobertas de hoje refletirão no desempenho dos
atletas quando se tornarem aplicáveis.
O trabalho acima descrito, quando confrontado com os resultados de nossa pesquisa, suscitam
algumas ponderações. A primeira é que os resultados obtidos com a pesquisa em esporte, no
seu aspecto amplo, não são imediatos. A Coreia do Sul, por exemplo, possui um centro de
treinamento desde 1966. Outros países e FIs também dispõem de pesquisadores e CTs há
bastante tempo, como Austrália, Alemanha e Estados Unidos. A segunda é que o sistema deve
funcionar permanentemente ou, em outras palavras, as pesquisas devem ser contínuas. Caso
contrário, como os conhecimentos básicos adquiridos poderão ser aplicados? E, por último,
a engrenagem do esporte deve funcionar como um todo, uma vez que gestores devem prever
a verba e o orçamento para as pesquisas direcionadas aos atletas, além do apoio ao próprio
atleta e seu treinamento.
Exemplificando o exposto, Sawczuk et al. (2011) publicaram um trabalho de revisão onde
o tema abordado foi a genética no esporte. Nele, fazem menção a proteínas e genes que,
ao serem ativados, podem, em termos simples, retardar a fadiga, aumentar a flexibilidade,
melhorar a coordenação e a velocidade e alterar a regulação hormonal. Provavelmente esse
conhecimento só estará disponível para aplicação em alguns anos, se a gestão do esporte e,
mais especificamente, da ciência do esporte estiver disponível.
Comparando os resultados do Brasil e de suas confederações esportivas com as de países
altamente representativos, no cenário mundial, pode-se observar que existem aspectos a
melhorar. A falta de pesquisas, traduzida na falta de artigos científicos, de CTs e de projetos
de formação de treinadores e preparadores físicos nos colocam em desvantagem em relação
aos demais países.
Alguns países desenvolveram soluções paliativas, porém interessantes. A Federação de
Atletismo da Rússia, por exemplo, oferece, em seu site, os mesmos artigos disponibilizados
pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF). Talvez não seja a solução ideal, mas um
modo de fornecer dados de pesquisa e conhecimento a seus treinadores.
Não são poucas as propostas e as instituições dignas de exemplo. A Federação Australiana de
Basquete possui um CT só para jovens de 4 a 17 anos. Várias outras entidades têm diversos
projetos voltados não só para a formação, mas também para a captação e seleção de talentos
entre as crianças de seus países. O mesmo ocorre com a vela da Austrália, o atletismo da
Alemanha, o vôlei da Holanda, entre outros.
Mas, sem dúvida, o que mais se destaca nas informações obtidas são as ações educacionais,
presentes em praticamente todas as grandes potências esportivas. A Federação de Vôlei da
França possui mais de 800 artigos sobre o esporte; na Itália, as federações de vôlei e atletismo
são conveniadas a universidades; na Nova Zelândia, uma planilha de treinamento de vela é
disponibilizada aos interessados.
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Em todas as federações, exceto o atletismo jamaicano e o boxe tailandês e ucraniano,
desenvolvem ações educacionais. No Brasil, isso ainda não ocorre. Há duas modalidades de
esportes coletivos com eventos em curso. Nas individuais, apenas o atletismo oferece formação
complementar; a natação possui um projeto a ser implementado, mas que ainda não consta
do site da entidade.
No que diz respeito aos CONs, uma diferença entre o Brasil e os demais países está no
CT. Algumas nações possuem diversos, específicos para determinadas modalidades ou
visando treinamentos especializados, caso dos exercícios em altitude. O Time Brasil, projeto
desenvolvido pelo COB, cuja marca foi criada em 2008, tem esboçado, ainda de forma
tímida, alguns pólos com objetivo na preparação.
Uma proposta interessante seria relacionar os dois primeiros objetivos propostos neste trabalho
e estabelecer uma associação entre os resultados da pesquisa com sport em cada país, por
modalidade, e verificar o desenvolvimento daquele esporte específico no ranking mundial.
Apesar de interessante, tal proposta pode ser impraticável, visto que há a necessidade de
estabelecer, em um trabalho científico, se ele é uma pesquisa básica ou aplicada (embora essa
diferença não seja de forma alguma dicotômica). Também existem colaborações científicas
entre nações em um mesmo trabalho, e nesse caso, fica difícil determinar o “país autor”.
Por último, mas não menos importante, a dificuldade reside em se determinar a instituição
do pesquisador responsável pelo trabalho. O Medline, por exemplo, possui mais de 130 mil
publicações com o termo sport. Mas esse indexador só disponibiliza o resumo do artigo, onde
nem sempre aparece a instituição vinculada aos autores. O resgate dos nomes das mesmas só
seria possível com a obtenção da íntegra dos artigos.

3 | CONCLUSÃO
Este trabalho, que é de caráter puramente observacional (ou ex post facto), não espera esgotar o
assunto ou, muito melhor caminho para a medalha, porque ela não é fruto só da pesquisa, mas
de inúmeros outros fatores, como: popularização do esporte, gestão adequada, treinamento,
material, suporte alimentar e psicológico e, sobretudo, talento do atleta.
Porém, espera-se que o artigo possa contribuir para o reconhecimento da necessidade da
pesquisa e divulgação do conhecimento gerado por ela e para o aprimoramento do esporte
nacional. Foi observado que o Brasil ainda carece de uma política de pesquisa direcionada ao
esporte, coisa que outras nações já realizam com solidez e sucesso.
Aproveitar o momento do crescimento das pesquisas esportivas, conforme demonstrado,
parece ser uma estratégia coerente para que o Brasil não permaneça em desvantagem em
relação a outros países.
Ao mesmo tempo, deve ser reforçada a importância da realização de pesquisas e da transmissão
das informações obtidas por elas no ambiente esportivo, normalmente por meio da educação,
de maneira que este conhecimento seja aplicado de forma prática em campos, pistas, quadras
e piscinas.
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Resumo

As Olimpíadas Escolares têm demonstrado sua importância para o desenvolvimento esportivo do país desde sua criação, em 2005, e apresentado a cada ano, em suas duas edições, novos
talentos nas modalidades que compõem o programa esportivo do projeto. O evento tem a intenção de ampliar a prática de atividades esportivas nas instituições de ensino de todo o país,
valorizando o profissional de Educação Física. Para participar das Etapas Nacionais, todos os
participantes devem passar por etapas seletivas municipais, regionais e/ou estaduais, buscando classificar suas instituições para representar seus estados. A importância do projeto repousa
em seu alcance anual, que propõe atingir, em 2012, mais de 3 milhões de alunos-atletas e
mais de 40 mil instituições de ensino nas 27 unidades federativas do Brasil. As responsabilidades do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para a realização das Etapas Nacionais estão
garantidas pela Lei Federal nº 10.264 (Lei Agnelo/Piva), de 16 de julho de 2001, obrigando
que 10% dos recursos destinados ao esporte olímpico sejam investidos no desporto escolar.
Os grandes desafios das Etapas Nacionais estão na infraestrutura necessária ao evento e na
busca de apoios (municipais e estaduais) que assumam financeiramente sua parcela de responsabilidade contida no Caderno de Encargos das cidades-sede das Olimpíadas Escolares.
O presente estudo, por meio das análises feitas, apresenta uma alternativa para que as Olimpíadas Escolares sejam realizadas em 14 dias, reforçando sua importância e permitindo seu
crescimento de maneira sólida e segura.
Palavras-chave: Olimpíadas Escolares, talentos esportivos, importância, infraestrutura esportiva, Caderno de Encargos.

Abstract

Since its creation in 2005, the School Games have demonstrated its importance for the development
of sports in the country, presenting in its two annual editions new talents in all the disciplines in
its sports program. The event intends to expand the practice of sports in educational institutions
across the country, adding value to Physical Education professionals. In order to participate in
the National Phase, all athletes must pass municipal, regional and/or state classificatory phases,
so they can represent their states with their educational institution. The project’s importance lies
in its annual reach, which in 2012 intends to be more than 3 million student-athletes and more
than 40,000 educational institutions throughout Brazil’s 27 federate units. Brazilian Olympic
Committee’s responsibilities in performing the National Phase are assured by Federal Act 10264
(Agnelo/Piva Act), from July 16, 2001, which reserves 10% of the Olympic sports budget to be
invested in school sports. The National Phase greatest challenges are the necessary infrastructure for
the event and the pursuit of support (from state and city government) to cover its share of financial
responsibility indicated in the Tender Specifications for cities that will receive the School Games.
This study’s analyses presents an alternative 14-day calendar for the School Olympics, reinforcing
its importance and allowing solid and stable growth.
Keywords: School Olympics, sport talents, importance, sports infrastructure, Tender Specifications.
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1 | Introdução
O trabalho proposto tem como objetivo geral demonstrar a importância das Olimpíadas
Escolares para o desenvolvimento esportivo do Brasil, bem como analisar as condições atuais
de realização das Etapas Nacionais e suas dificuldades.
Os objetivos específicos são analisar diferentes propostas de cronogramas para a realização das
Olimpíadas Escolares que permitam, mesmo que temporariamente, a ampliação do número
de modalidades e dar oportunidade para que novas cidades sediem o evento.
Em 2005, o COB criou esse projeto com a intenção de desenvolver o esporte dentro das
instituições de ensino e valorizar o professor de Educação Física.
O projeto, o maior de inclusão social por meio do esporte no Brasil, foi idealizado para ser
realizado anualmente em duas Etapas Nacionais a fim de atender duas faixas etárias:
• 12 a 14 anos – alunos-atletas do ensino fundamental;
• 15 a 17 anos – alunos-atletas do ensino médio.
Para viabilizar isso, foi firmado um convênio de correalização com o Governo Federal,
representado pelo Ministério do Esporte (ME), tendo como objetivo principal o fomento
à prática de atividades esportivas nas instituições de ensino públicas (federais, estaduais e
municipais) e particulares.
O COB firmou outro convênio, dessa vez com as Organizações Globo (OG), com o objetivo
de garantir visibilidade em todas as mídias do conglomerado (jornal, rádio, TV aberta e
fechada e internet).
Para ambos os convênios foram estabelecidos os prazos de dois ciclos olímpicos (2005-2012),
renováveis por mais dois ciclos (2013-2020). Nesse período, serão realizadas 32 Etapas
Nacionais das Olimpíadas Escolares.
As responsabilidades do COB para a realização das Etapas Nacionais são financiadas pelos
recursos da Lei Federal nº 10.264, de 16 de julho de 2001, conhecida como Lei Agnelo/Piva,
que repassa 2% dos prêmios das Loterias Federais para os Comitês Olímpico e Paralímpico
Brasileiros. Dos recursos recebidos pelo COB, 10% são empregados no desporto escolar.
A área do COB responsável pela execusão desse projeto é a Gerência Geral de Juventude e
Infraestrutura, ligada diretamente à Superintendência Executiva de Esportes.
Para garantir sua realização nos estados, o projeto foi apresentado aos gestores estaduais de
esporte e educação, e foi informado que a garantia de participação dos estados e suas escolas
se daria por meio da adesão dos governos estaduais ao projeto, realizada todo início de ano
com a assinatura de um termo de adesão pelo gestor estadual, indicado pelo governador, em
que o Estado se compromete a obedecer todas as premissas básicas do evento. Os estados
são peças fundamentais no desenvolvimento das Olimpíadas Escolares, pois são responsáveis
pela realização das seletivas estaduais, pela indicação dos representantes de cada estado para
as Etapas Nacionais e pelo deslocamento de suas delegações até as cidades-sede das Etapas
Nacionais. São consideradas premissas básicas:
• Participação: O Estado deve estimular e permitir a inscrição de todas as instituições de
ensino regular das redes pública e privada de ensino fundamental e médio, reconhecidas
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pelo Ministério da Educação, que emitam diplomas de conclusão de curso, representadas
por seus alunos-atletas devidamente matriculados e em situação regular até o dia 31 de
março do ano de realização, na respectiva instituição de ensino, para que tenham condições
de participar da Etapa Nacional;
• Representatividade: As seletivas estaduais e a Etapa Nacional devem ser obrigatoriamente
disputadas entre instituições de ensino, sendo proibida qualquer outra forma de
representação (ex: seleções municipais);
• Formatação: As Olimpíadas Escolares são realizadas anualmente e as Etapas Nacionais
são consideradas referência para as demais etapas;
• Modalidades e Provas: São estabelecidas anualmente, por meio do Regulamento Geral
e Específico das Olimpíadas Escolares – Etapa Nacional;
• Categorias: Serão realizadas em duas faixas etárias: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos;
• Divulgação: Na seletiva estadual, o Estado tem a responsabilidade de divulgar
amplamente o evento junto às instituições de ensino públicas e privadas, através dos meios
de comunicação parceiros e de grande circulação, dos órgãos oficiais do governo, da página
oficial da internet, entre outros meios.
Como as seletivas estaduais são consideradas pré-requisito para as Etapas Nacionais, os
calendários são organizados nos seguintes períodos:
eventos

Seletivas municipais, regionais
e estaduais

etapa nacional

Olimpíadas Escolares 12 a 14 anos

março a agosto

setembro

Olimpíadas Escolares 15 a 17 anos

março a novembro

novembro/dezembro

O calendário acima atende às seguintes demandas:
• Prazo para realização das seletivas municipais, regionais e estaduais;
• Vinculação do evento de 12 a 14 anos com a composição da missão brasileira, comandada
pelo Ministério do Esporte, para os Jogos Sul-americanos Escolares.
A análise de alteração desse calendário depende de uma discussão mais abrangente, envolvendo
todos os stakeholders.
A importância das Olimpíadas Escolares pode ser analisada sob diferentes ângulos:
• Novo Mercado:
No Brasil, há 23 milhões de alunos matriculados em 13.800 clubes sociais e 195 mil escolas.
Isso nos permite afirmar que o esporte escolar passa a ser a primeira oportunidade de uma
criança/adolescente participar de uma competição esportiva oficial.
• Capilaridade:
Em 2008, quando compilamos o primeiro relatório nacional com os dados das etapas
seletivas estaduais, estas contaram com a participação de 1,2 milhão de alunos-atletas de 30
mil instituições de ensino, em mais de 2.700 cidades, em todo o Brasil.
Em 2010, a participação foi de 2 milhões de alunos-atletas de 40 mil instituições de ensino
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em 3.900 cidades.
Em 2012, estima-se que, nas etapas seletivas estaduais, teremos a participação de 3 milhões de
alunos-atletas de mais de 40 mil instituições de ensino em 4 mil cidades brasileiras.
• Composição das missões internacionais:
Muitos atletas que participaram de missões brasileiras, em eventos internacionais, tiveram
passagem pelas Olimpíadas Escolares em algum momento da carreira esportiva. Por exemplo,
podemos citar que mais de 90% dos competidores de atletismo, nos Jogos Olímpicos da
Juventude, realizados na cidade de Cingapura, em 2010, haviam participado das Olimpíadas
Escolares. No total dessa missão, 47% dos atletas participaram das Olimpíadas Escolares
nos anos anteriores. Isso demonstra que as Olimpíadas Escolares permitem a descoberta e o
desenvolvimento de talentos esportivos.
• Contribuição para o Sistema Confederativo e Federativo Esportivo:
As Olimpíadas Escolares incentivam a criação e a revitalização de Federações estaduais, bem
como a vinculação de escolas em diversas modalidades. Permitem ainda às Confederações
Nacionais um espectro mais abrangente de participantes, atingindo todo o território nacional.
• Investimento das Instituições de Ensino:
As instituições de ensino passaram a investir no esporte escolar com:
a. A contratação de profissionais de Educação Física para o desenvolvimento das atividades
esportivas na escola;
b. A oferta de bolsas de estudo, integrais e parciais, para jovens talentos do esporte que as
representarem em competições oficiais, assumindo o papel de patrocinadora desses alunosatletas;
c. A aquisição de equipamentos e materiais esportivos específicos;
d. A disponibilidade de horários diferenciados para a prática de atividades esportivas e aulas
de Educação Física.
• O Comitê Olímpico Brasileiro assume o papel do Estado e passa a pautar o
desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao esporte escolar.

2 | desenvolvimento
METODOLOGIA
Após análise dos documentos gerados (regulamentos, cadernos de encargos das cidades-sede
e coletânea dos eventos), durante os sete anos de realização (2005 a 2011) das Olimpíadas
Escolares, apresentamos as seguintes considerações:
2.1. Número de Modalidades Ofertadas
Em 2005, em seu primeiro ano de realização, foram ofertadas oito modalidades no programa:
atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, natação, voleibol e xadrez. Para 2012, o programa
oficial conta com 15 modalidades, tendo sido incluídas neste período de sete anos: badminton,
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ciclismo, ginástica rítmica, lutas, taekwondo, tênis de mesa e vôlei de praia. Isso indica um
crescimento de 87,5% do total de modalidades atendidas pelo projeto.
Existe ainda um número muito grande de esportes olímpicos que poderão, de alguma forma,
serem impactados pelo movimento do esporte escolar. Segue a relação de esportes olímpicos
que ainda não integram o programa das Olimpíadas Escolares: boxe, canoagem (slalom e
velocidade), esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica de trampolim, golfe, hipismo (salto,
adestramento e CCR), hóquei sobre a grama, levantamento de peso, maratona aquática, nado
sincronizado, pentatlo moderno, polo aquático, remo, rúgbi, salto ornamental, tênis, tiro
com arco, tiro esportivo, triatlo e vela. Dessas, faço uma identificação pessoal (em negrito),
dos esportes possíveis de serem absorvidos pela proposta das Olimpíadas Escolares.
2.2. Número de Componentes por Delegação
Em 2005, o COB definiu que cada delegação poderia, ter no máximo, 123 pessoas, entre
dirigentes, técnicos e alunos-atletas. Em 2012, cada delegação poderá ser composta por até
193 pessoas (Etapa Nacional de 12 a 14 anos) e 191 pessoas (Etapa Nacional de 15 a 17 anos)
– crescimento de 56,9% e 55%, respectivamente.
2.3. Número Total de Participantes
O número absoluto de participantes nas Etapas Nacionais não tem como crescer muito, pois
as possibilidades de participação são estabelecidas pelo regulamento de cada ano. Em 2005,
quando o evento era totalmente custeado pelo COB, foram ocupadas 89,55% das vagas
ofertadas. Nos anos seguintes, quando foi repassada para o governo estadual a responsabilidade
do transporte interestadual de sua delegação até a cidade-sede, os percentuais de ocupação das
vagas ofertadas sofreram uma oscilação, nunca inferior a 80% do total, chegando em 2011 a
81% de ocupação.
O crescimento apresentado nas Etapas Nacionais das Olimpíadas Escolares tem como razão:
1.

A ampliação do número de vagas e modalidades ofertadas pelo projeto;

2. A garantia de realização das Etapas Nacionais, pois seus recursos financeiros, de
responsabilidade do COB, independem de acordos ou liberação de verbas públicas;
3. A forma como o projeto é conduzido pelo COB, possibilitando a participação
de gestores estaduais na discussão sobre as metas a serem alcançadas e tornando-os
corresponsáveis pelo desenvolvimento do movimento olímpico e esportivo no Brasil;
4. Os padrões de excelência com que a competição é conduzida pelo COB, buscando
oferecer as melhores instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos possíveis.
Esse mesmo crescimento gera alguns desafios na realização dos eventos:
1. Ampliação do número de leitos totais e simultâneos para hospedar todos os
participantes;
2. Aumento do número de instalações esportivas totais e simultâneas para receber todas
as competições;
3. Mais necessidade de recursos humanos especializados disponíveis para a organização
de todas as ações;
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4. Ampliação dos serviços necessários para operacionalizar o evento contidos no Caderno
de Encargos das cidades-sede (principalmente o transporte interno);
5. Repasse no aumento de investimentos pelos governos estaduais na realização das
seletivas estaduais e no transporte de suas delegações para as Etapas Nacionais;
6.

Compatibilidade de calendários entre as diversas Confederações e Federações.

Alguns desses desafios impactam diretamente na escolha de cidades-sede capazes de atender
aos três pilares básicos para receber uma Etapa Nacional:
1. Quantidade e qualidade das instalações oferecidas para o evento, que consiste na
análise das estruturas físicas oferecidas pela cidade, tais como:
1.1. Instalações esportivas necessárias às competições (ginásios, quadras esportivas, piscina
oficial, pista de atletismo, salões, autódromos etc.);
1.2. Instalações não esportivas: Comitê Organizador, Centro de Convivência, restaurante,
Centros de Convenções, escolas, ginásios, galpões, vias públicas etc.
2.

Capacidade da rede hoteleira:

2.1. Necessidade de três mil leitos disponíveis com exclusividade durante o período do evento,
divididos em 30 grupos de 100 leitos para hospedar os envolvidos:
2.1.1. Comitê Organizador – 1 grupo;
2.1.2. Arbitragem – 2 grupos;
2.1.3. Delegações – 27 grupos.
3.

Vontade e Garantias Políticas:

Expedição de documento oficial do(s) governo(s) estadual e/ou municipal, assinado pelos
chefes dos respectivos poderes executivos, assumindo as responsabilidades como sede das
Olimpíadas Escolares, contidas no Caderno de Encargos.
Entre 2005 e 2011 foram realizados 14 eventos, sendo dois a cada ano. Nesse período somente
oito cidades tiveram oportunidade de receber o projeto, sendo que duas delas dividiram uma
edição do evento, conforme o quadro a seguir:
Evento

OLIMPÍADAS ESCOLARES
12 A 14 ANOS

OLIMPÍADAS ESCOLARES
15 A 17 ANOS

João Pessoa/PB
Londrina e Maringá/
PR
Goiânia/GO
Curitiba/PR
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X

X

2011

X

2010

2006

X

2009

2005

2011

2010

2009

X

2008

Fortaleza/CE

X

X

2007

Poços de Caldas/MG

2008

X

2007

Brasília/DF

2006

Cidade-sede

2005

Ano

X
X
X

X
X
X

Em 2011, quando realizamos o seminário com cidades candidatas à sede das Olimpíadas
Escolares para 2012 e 2013, compareceram 45 cidades e o projeto foi apresentado ainda com
o formato único de realização (11 dias). Após esse seminário, foi dado um prazo para que as
cidades que realmente tivessem interesse e condições pudessem apresentar as documentações
necessárias de postulação à candidatura.
Das 45 cidades, oito demonstraram interesse em receber as Olimpíadas Escolares em 2012 e/
ou 2013 e entregaram os documentos para a oficialização da candidatura: Belém/PA, Campo
Grande/MS, Cuiabá/MT, João Pessoa/PB, Natal/RN, Poços de Caldas/MG, Praia Grande/
SP e Teresina/PI.
Pela análise dos documentos apresentados, somente João Pessoa/PB e Poços de Caldas/MG,
que já receberam o evento em edições passadas, e Natal/RN, que nunca havia se candidato,
teriam condições de continuar no processo de candidatura caso existisse somente o formato
de 11 dias de competição.
O cronograma de competições realizado em 2011 utiliza até 16 instalações esportivas
simultâneas. Com a ampliação, em 2012, do número de modalidades (inclusão de lutas
olímpicas para 12 a 14 anos e do vôlei de praia para 15 a 17 anos), nós nos deparamos com
a necessidade de estudar formas alternativas de realização, levando em conta alguns conceitos
básicos que valorizam a execução do projeto:
1. Conceito multiesportivo olímpico: Manter a competição com várias modalidades
simultâneas, oportunizando a integração entre seus alunos-atletas;
2. Conceito de socialização: Implementação de um restaurante central e de um centro
de convivência instalados no mesmo espaço, permitindo mais socialização entre alunosatletas de diferentes modalidades e regiões do país, além de oportunizar a propagação dos
valores olímpicos, por meio do Programa Educativo Cultural, dos Programas de Atividades
Sociais, das Clínicas Esportivas e do Programa de Embaixadores.
Tendo essas premissas como básicas, realizamos alguns estudos no cronograma de competições
e criamos algumas variáveis com dois eventos anuais, um para cada categoria, com 11 a 15 dias
de duração, além de realizarmos um estudo para viabilizar a divisão dos dois eventos anuais
em cinco com menor número de dias de realização e um máximo de cinco modalidades por
evento. Esses estudos visavam atender aos dois objetivos específicos anunciados no início do
trabalho dentro dos padrões da estrutura esportiva e da quantidade de leitos necessários. Para
tal, buscamos respostas para as seguintes perguntas:
1.

Quantos eventos anuais deveriam ser realizados?

2.

Permite a inclusão de novas modalidades no programa esportivo dos eventos?

3. Permite que cidades com menor capacidade de leitos e instalações esportivas recebam
o evento?
4.

Permite a manutenção da característica de evento multiesportivo?

5. Permite a continuidade das atividades de integração no restaurante central e no centro
de convivência?
6.

Qual o número de diárias de hotel previsto para o evento?

Com as análises desses cenários, identificamos que:
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1. A proposta de transformar os dois eventos anuais em cinco eventos mais compactos
foge das premissas iniciais estabelecidas como objetivo do estudo;
2. As propostas de 11, 12 e 13 dias não deixam novas cidades concorrerem a sede
do evento, visto que elas não permitem a redução do número de leitos e de instalações
esportivas necessárias, consequentemente não garantindo a ampliação do número de
modalidades oferecidas pelo projeto;
3. As propostas de 14 e 15 dias aumentam a duração do evento em 27% e 36%
respectivamente, mas reduz em 23,33% o número de leitos exclusivos e em 25% o número
de instalações esportivas simultâneas, dando oportunidade a novas cidades se candidatarem
para ser sede do evento e permitindo a ampliação do número de modalidades do projeto;
4. As propostas de 14 e 15 dias, que atendem às intenções do estudo, provocarão
aumento de custo no orçamento final do projeto (responsabilidade do COB), que variará
entre 2% e 5% em função da maior quantidade de dias de realização.
Dessa forma, sugerimos ao COB a possibilidade de ofertar dois formatos de realização para
as Olimpíadas Escolares, a serem escolhidos após as visitas de identificação das cidades
candidatas, adequando o formato às condições oferecidas pela cidade.
• Formato A: 11 dias de realização
• 16 instalações esportivas simultâneas + 3 mil leitos exclusivos
• Formato B: 14 dias de realização
• 12 instalações esportivas simultâneas + 2.300 leitos exclusivos
Esse novo cenário, com duas formas de realização, permitiu que novas cidades, com estrutura
esportiva e de leitos em menor quantidade, concorressem no processo de candidatura para as
cidades-sede de 2012 e 2013 com possibilidade de receber o projeto.
Como é do interesse do COB que as Olimpíadas Escolares possam ser realizadas, em novas
cidades e regiões do país, foi permitido que as demais cidades continuassem no processo
de candidatura, mas somente com a possibilidade de sediação no formato de 14 dias de
competição.

3 | Considerações Finais
Nos eventos a serem realizados em 2012 e 2013, os dois formatos de competição (11 e 14 dias)
serão realizados dentro da proposta apresentada pelo presente estudo. São sedes confirmadas:
Olimpíadas Escolares 2012
• Categoria		

: 12 a 14 anos

• Cidade-sede		

: Poços de Caldas/MG

• Formatação		

: 11 dias de competição

• Categoria		

: 15 a 17 anos

• Cidade-sede		: Cuiabá/MT			
• Formatação		
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: 14 dias de competição

Olimpíadas Escolares 2013
• Categoria		

: 12 a 14 anos

• Cidade-sede		

: Natal/RN

• Formatação		

: 11 dias de competição

• Categoria		

: 15 a 17 anos

• Cidade-sede		: Belém/PA			
• Formatação		

: 14 dias de competição

Com esses dois formatos, o COB terá a possibilidade de:
• Continuar ampliando o número de modalidades no programa de competições das
Olimpíadas Escolares, mesmo que temporariamente;
• Continuar oportunizando novas parcerias com novas cidades, divulgando ainda mais o
movimento olímpico no Brasil.
Faz-se necessário dar continuidade ao estudo de formatações mais adequadas, pois essa
proposta apresentada é finita, devido aos limites das infraestruturas esportivas e não esportivas
de quase todas as cidades brasileiras. Avaliando os impactos da continuidade de crescimento
pretendido para o projeto, podemos citar:
1. Parceiros locais: Reavaliação das responsabilidades contidas no Caderno de Encargos
para as cidades-sede;
2. Governos estaduais: Na realização das seletivas estaduais e no transporte de suas
delegações para as Etapas Nacionais;
3. Comitê Olímpico Brasileiro: Capacidade financeira e operacional na realização das
Etapas Nacionais.
Sugerimos ainda que, utilizando-se do estudo de realização de eventos de menores proporções
(menos dias, menos modalidades, menor número de vagas ofertadas etc.), seja analisada a
possibilidade de criação de novos projetos que permitam:
1. A redução das responsabilidades contidas no Caderno de Encargos para uma cidade
candidata a sede;
2.

A obtenção de instalações ainda melhores, conforme as características de cada cidade;

3. Continuar utilizando o esporte escolar para o desenvolvimento do movimento
olímpico e do esporte brasileiro, adaptando modalidades olímpicas a serem contempladas
nesses novos projetos.
Tendo a certeza de que o projeto tem muito a contribuir para o desenvolvimento dos esportes
no país, acreditamos na proposta apresentada como uma das várias opções que o esporte
escolar pode oferecer para o desenvolvimento da base esportiva brasileira.
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Resumo

A escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede do maior evento esportivo do planeta traz uma
série de responsabilidades, oportunidades e grandes perspectivas por parte da população. Para
obter êxito, será necessário trabalhar em favor do esporte a partir da base da sociedade. Este
trabalho tem o propósito de incorporar a responsabilidade social no negócio das entidades
esportivas e demonstrar a importância de se investir em projetos que incentivem, no país, a
prática esportiva pela juventude, principalmente nas classes menos favorecidas, promovendo
a inclusão e o desenvolvimento social e, consequentemente, a detecção e a formação de novos
talentos. A análise e as propostas apontadas, ao longo do texto, foram desenvolvidas e fundamentadas por ideias de autores e especialistas, buscando conhecimento aplicável a todas as organizações esportivas brasileiras. A partir de um estudo bibliográfico, descreveu-se um passo
a passo de como se criar uma estrutura de responsabilidade social dentro das organizações
esportivas, e foram também oferecidos exemplos de ações sociais aplicáveis nas organizações
esportivas.
Palavras-chave: responsabilidade social, esporte, inclusão social, organizações esportivas,
ações sociais, desenvolvimento social.

Abstract

The selection of Rio de Janeiro as host to the biggest sports event on the planet comes with a series
of responsibilities, opportunities and good prospects for the population. To succeed, you must work
for the sport from the base of society. This article intends to incorporate social responsibility in the
business of sports institutions and to demonstrate the importance of investing in projects that promote youth sports in the country, especially among poorer classes, promoting social inclusion and
development and consequently aiding the detection and formation of young talent. The analysis
and proposals mentioned in this text were developed and substantiated by the ideas of authors and
experts, seeking knowledge applicable to all sports organizations in Brazil. Through studying the
literature on the subject, this paper describes the steps to create a structure of social responsibility
within sports organizations and offers examples of social activities that are applicable to these
organizations.
Keywords: social responsibility, sport, social inclusion, sports organizations, social actions, social
development.
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1 | Introdução
Em 2010, dados do Censo Demográfico divulgado pelo IBGE constataram que o Brasil tem
190 milhões de habitantes. Deste montante, segundo dados da pesquisa “O Observador
Brasil 2011”, cerca de 25% pertencem às classes D e E. Ou seja, 47,5 milhões de habitantes
possuem uma renda mensal familiar média de até R$ 809,00.
Ao longo de 12 meses, a Sport+Markt, uma consultoria de marketing esportivo, entrevistou
pouco mais de 46 mil brasileiros a partir dos 16 anos, de ambos os sexos e das classes
socioeconômicas A a D. Constatou-se que 62,6% dos brasileiros são sedentários. Foi observado
ainda que a faixa de renda pode agir como um potencializador em prol da prática esportiva.
Segundo o estudo, as pessoas com renda mais elevada tendem a ser fisicamente mais ativas.
Na classe A, a mais atlética, 55% dos homens e 34% das mulheres praticam algum tipo de
esporte.
A Nickelodeon, uma das principais emissoras de televisão para crianças, nos Estados Unidos,
divulgou um estudo, em 2011, que revelava: o Brasil é o país onde se menos pratica esporte,
nas escolas, em toda a América Latina. Em 2003, 75% das crianças andavam de bicicleta,
enquanto em 2011 o número caiu para 41%. E não é só a bicicleta que está ficando para
trás – de acordo com a pesquisa, só 50% das crianças praticam futebol, enquanto 87% jogam
videogame.
Uma pesquisa recente do Ibope aponta que a disciplina de Educação Física, uma das preferidas
dos estudantes, vem sofrendo com a falta de infraestrutura: um terço das escolas da rede
pública do país não tem quadra esportiva nem espaço para que os alunos pratiquem as aulas.
O levantamento revela também que 56% das escolas públicas não têm vestiário disponível
para os alunos e 13% não possuem bola de futebol.
Em 2011, a Proteste, uma associação de defesa dos direitos do consumidor, mapeou os
hábitos esportivos de quase 7 mil adultos de Brasil, Espanha e Itália. Além do alto índice
de sedentarismo entre os brasileiros, outro dado relevante verificado foi o gasto médio para
se exercitar. Por ano, a despesa do brasileiro para praticar esporte pode chegar a 1.800 reais,
incluindo mensalidades com academia, roupas e acessórios. Ou seja, fazer exercícios com
a devida orientação de um profissional e em local com boa infraestrutura é muito caro no
Brasil.
Apesar de a desigualdade social atingir diversas parcelas da população, os grupos de baixa renda,
na faixa entre 15 e 29 anos, são particularmente afetados por processos de exclusão. Emprego
precoce e subemprego, escolarização precária e exílio em bairros marginalizados apresentam
características específicas quando a discussão é centrada na juventude: a desigualdade tem
provocado uma concepção do jovem como problema social, propenso à delinquência e ao uso
de drogas, devendo, portanto, tomar parte de projetos capazes de promover uma “correta”
socialização.
Nesse contexto, é fundamental mais investimento na prática esportiva, no país, direcionado
principalmente às classes menos favorecidas. O esporte é uma das alternativas de contribuir
com o futuro do Brasil, um país subdesenvolvido onde 25% da população são de baixa renda.
Há muitas possibilidades de encontrar, nessas classes, grandes revelações, pessoas que nunca
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tiveram oportunidade nem condição de praticar esportes.
O objetivo principal deste trabalho é indicar formas de se incorporar a responsabilidade
social ao negócio das entidades esportivas. Uma alternativa é investir em projetos sociais que
incentivem a prática esportiva pelos jovens, principalmente em classes menos favorecidas,
promovendo a inclusão e o desenvolvimento e, consequentemente, a detecção e a formação
de talentos.
Para isso, inicialmente será necessário demonstrar a importância do esporte como fator de
inclusão, relacionar “esporte X responsabilidade social corporativa” e justificar a sua inserção
nas organizações esportivas. Na fase de desenvolvimento, será descrito passo a passo como se
criar uma estrutura de responsabilidade social, além de exemplificar ações aplicáveis. E, por
fim, serão apresentados os benefícios esperados das organizações responsáveis.
1.1 O esporte como fator de inclusão social
Atualmente, o esporte se tornou uma das principais ferramentas de intervenção em políticas
públicas para a juventude (VIANNA; LOVISOLO, 2009). Melo (2005) parte da premissa de
que a ampliação da prática esportiva fará surgir novos talentos e com isso o país poderá obter
melhores resultados esportivos e promover a ascensão social dos jovens. Segundo o autor, a
transformação do Brasil em potência esportiva requer um avanço significativo nas condições
de vida da população, já que assim novos talentos não se perderão na luta pela existência e
contra a miséria.
Para Santos et al. (2004), o esporte tem função pedagógica no processo de formação do
indivíduo, ressaltando a disciplina, o respeito à hierarquia e às “regras do jogo”, a solidariedade,
o espírito de equipe e outros fatores do desenvolvimento humano. Pode ser utilizado como
instrumento de resgate social (na Itália, organizou-se um programa de recuperação de
dependentes químicos através do esporte) e também vem sendo considerado um antídoto à
violência (em Nova York, as ligas da meia-noite contribuíram para a diminuição do índice de
criminalidade).
1.2 Responsabilidade social corporativa × esporte
A partir da avaliação da realidade brasileira atual, pode-se entender o esporte como importante
agente capaz de contribuir para a superação de problemas sociais e econômicos, principalmente
na educação e saúde.
De acordo com Ambrosio (2010), a responsabilidade social corporativa é uma forma de
conduzir os negócios de tal maneira que a entidade se torne parceira e corresponsável pelo
desenvolvimento social. A entidade socialmente responsável é aquela que possui a capacidade
de ouvir os interesses das diferentes partes, atingindo o sucesso mediante práticas que honrem
os valores éticos e respeitem as pessoas, as comunidades e o meio ambiente.
Ashley et al. (2002, p.56) definem a responsabilidade social como:
“o compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que
a afetam positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de modo específico, agindo proativa
e coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas com ela”.
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Hoje, mais do que nunca, o esporte ocupa um papel fundamental no cotidiano da sociedade
contemporânea. É um sinônimo de saúde e formação de caráter, e também é a força construtora
da cidadania e do combate à exclusão social, capaz de contribuir para a diminuição das
desigualdades em nosso país.
Os Jogos Olímpicos Rio 2016 dão às organizações esportivas um sentimento extra de
responsabilidade, tendo em vista a importância do esporte como vetor de desenvolvimento
do Rio de Janeiro. Mas, para termos êxito, será necessário trabalhar em favor do esporte a
partir da base da sociedade.
A solução para os problemas sociais e econômicos da sociedade é complexa e envolve diversas
variáveis. É dever do poder público agir com mais eficiência na erradicação desses problemas,
mas a própria sociedade pode fazer a sua parte. E as organizações esportivas também podem
contribuir com o futuro da juventude, através da integração, educação e socialização do
esporte.
1.3 Por que investir em responsabilidade social?
Desde o início dos anos de 1990, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Movimento
Olímpico se preocupam de forma progressiva com o meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável. Existem inúmeros conceitos referentes ao mesmo, mas o mais aceito diz que se
trata do desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer
a capacidade de atender as das gerações futuras. É aquele que não esgota os recursos para o
futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
promovida pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o
desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.
Além disso, o COI sempre atua de forma socialmente responsável, pois protege a saúde e a
reinserção social dos atletas, combate a inatividade e a obesidade, apoia o esporte como um
processo educativo e procura integrar cultura e esporte, entre outras inúmeras ações.
A nova realidade advinda da escolha do Rio para sede dos Jogos 2016 traz, obrigatoriamente,
um conjunto de novas responsabilidades e desafios, para os quais as organizações esportivas
precisam estar muito bem preparadas. Torna-se necessário atrair uma maior participação
esportiva da juventude, sobretudo daqueles que não têm condições de arcar com a mensalidade
de clubes/academias e que dependem de projetos sociais para ter contato com o esporte.
De acordo com Santos et al. (2004), apesar das iniciativas recentes visando ao desenvolvimento
do esporte, o Brasil tem problemas sociais e estruturais que, para serem superados, precisam
ser equacionados de forma sistêmica. Alguns dos atuais problemas do esporte brasileiro são:
• É pequena a quantidade de praticantes de esportes em relação ao tamanho da população.
É maior o percentual de praticantes do sexo masculino e há diversidade na distribuição e
no desempenho esportivo entre as diversas regiões do país.
• Não há uma política de estímulo da base esportiva. Os recursos de grande parte das
organizações esportivas estão direcionados apenas para os times adultos ou profissionais.
O trabalho com a base se torna mais complexo porque não há retorno financeiro de mídia
e, consequentemente, não é fácil se conseguir patrocínio. Não se estabelecem parâmetros
para encorajar investimentos pela iniciativa privada.
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• Não há uma política de incentivo para a atividade esportiva em escolas e universidades.
O desporto escolar não possui metas específicas. As instituições de ensino não são
devidamente preparadas para o esporte. Os professores precisam se requalificar por conta
própria, mas possuem baixos salários e não conseguem se aprimorar. Faltam materiais
esportivos . As unidades escolares não possuem espaços, instalações e recursos humanos
qualificados.
• A maioria dos resultados obtidos pelo esporte brasileiro de alto rendimento é fruto do
talento e da determinação pessoal de alguns atletas e treinadores. Conforme esses atletas
se afastam das competições esportivas, nem sempre alguém os substitui. A existência
de poucos talentos, bem como a falta de ídolos em muitos esportes, não contribui para
a origem de novos atletas e a massificação dos esportes. Nos clubes, há uma cultura
amadora que prejudica a profissionalização, e a gestão é geralmente emocional. Muitas
organizações se interessam apenas pela promoção de eventos de curto prazo e destinam
quase a totalidade dos recursos aos esportes mais populares. Não há garantia quanto à
continuidade do patrocínio, e a curta duração dos contratos, que devem ser renegociados
anualmente, gera insegurança.
• O futebol concentra praticamente toda a atenção da população brasileira. As outras
modalidades esportivas recebem cobertura limitada da mídia e de comentaristas esportivos.
Alguns esportes, amplamente praticados em outros países, são elitizados no Brasil. Não
existe uma política para reverter esse quadro e desenvolver outras modalidades.
• Há uma carência quantitativa e qualitativa de recursos humanos com formação
especializada. Existem insuficientes técnicos, médicos, fisiologistas, preparadores físicos
etc.
• Grande parte dos atletas brasileiros, quando deixam o esporte, passa por dificuldades
financeiras e sociais. Essa situação se deve principalmente ao fato de que grande parte
vem de famílias humildes e não estuda. Ou seja, eles seguem uma carreira estudantil ou
profissional paralela à esportiva.
• As instalações esportivas, destinadas à população com mais poder aquisitivo, são muito
concentradas geograficamente. Há falta de complexos com vilas para alojar atletas, centros
modernos de treinamento etc. A maioria apresenta problemas de manutenção e muitas
vezes é usada para shows, embora não tenha sido preparada para tal propósito. Elas
não possuem locais adequados para a mídia, apresentam problemas de estacionamento,
segurança, iluminação etc., e algumas não seguem padrões internacionais e, portanto,
não podem abrigar competições. Faltam também empresas de engenharia especializadas e
operadoras.
• Os campeonatos alteram frequentemente as regras, sendo que poucos possuem um
calendário organizado. Há competições em excesso. O público é reduzido mesmo nos
esportes mais difundidos. Os custos de participação nas principais ligas são altos.
• No Brasil, a maioria das competições é representada por clubes, que oferecem práticas
de diversas modalidades. Este modo de organização exclui boa parte do público que
se identifica com outras agremiações, embora haja instituições de alcance nacional.
Normalmente, os dirigentes apresentam uma cultura amadora, passional. Isso dificulta a
tomada de decisões. Há também oposição de ideias entre a finalidade recreativa dos clubes
e o esporte de alto nível.
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2 | desenvolvimento
A investigação trará uma visão teórica e prática a respeito do tema, apoiando-se em estudos e
obras publicadas recentemente. A análise e as propostas serão desenvolvidas e fundamentadas
por ideias de autores e especialistas. Será feita uma pesquisa bibliográfica, buscando
conhecimento aplicável a todas as organizações esportivas brasileiras. Esta pesquisa utilizará
elementos de campo como instrumento para obter os dados primários.
2.1 Estrutura de Responsabilidade Social nas Organizações Esportivas
Antes de incorporar uma estrutura de responsabilidade social, as organizações esportivas devem
descobrir o seu objetivo e direcionar investimentos de forma a obter retornos satisfatórios,
para então se beneficiar da adoção de tais práticas.
Para agir de modo socialmente responsável, a organização deve mapear seus stakeholders,
ou seja, identificar quais grupos, indivíduos ou instituições possuem alguma relação com a
entidade e podem ser afetadas pelas atividades.
O conhecimento da rede de relacionamentos da organização é fundamental para a sustentação
de uma orientação estratégica para a responsabilidade social nos negócios (ASHLEY et al.,
2002).
Após identificar seus stakeholders, a entidade precisa mudar sua cultura organizacional,
incluindo os princípios de responsabilidade social na sua missão, valores, práticas e crenças.
É importante ressaltar ainda que a responsabilidade social não deve apenas ser incorporada no
ambiente externo da organização, mas também dirigida aos colaboradores e seus dependentes,
com o objetivo de satisfazê-los e, consequentemente, reter talentos e aumentar a produtividade.
Segundo Borger (2001), é importante que a organização conheça seu negócio. Alguns
fatores característicos da atividade empresarial certamente direcionarão as atividades de
responsabilidade social a serem implementadas.
A inclusão da responsabilidade social na estrutura organizacional e nos processos de tomada
de decisão requer recursos como equipe, orçamento e infraestrutura (BORGER, op.cit.). Há
também a opção de se contratar uma empresa especializada para realizar as práticas.
Exalta-se a relevância de monitores e professores qualificados e eticamente comprometidos
nos programas esportivos sociais, pois esses profissionais são os principais responsáveis pela
promoção de um ambiente positivo que possa auxiliar e estimular os jovens em suas futuras
escolhas.
Vale lembrar que as organizações esportivas podem, através de parcerias, patrocínios ou
convênios públicos, captar recursos para desenvolver seus projetos sociais. Há inúmeras
empresas que buscam apoio das organizações esportivas, já que não possuem o know-how
necessário. Os Correios, por exemplo, patrocinam confederações esportivas cujos projetos
sociais beneficiam milhares de crianças.
Para mensuração e registro das ações sociais, utiliza-se o balanço social, um demonstrativo
que informa as ações das organizações que estão contribuindo para a melhoria da qualidade
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de vida da população. Esse recurso evidencia os impactos sociais e ambientais resultantes das
atividades empresariais.
Para melhor compreensão das fases de incorporação de ações de responsabilidade social, em
uma entidade esportiva, segue abaixo um plano de ação hipotético:
Divino Futebol Clube – agremiação desportiva e social fictícia
O Divino Futebol Clube gostaria de estreitar sua relação com as crianças e os adolescentes
de baixa renda que vivem nas comunidades em torno do clube. Observou-se a necessidade
de realizar um diagnóstico da instituição de forma a incorporar ações sociais capazes de
proporcionar oportunidades para a prática esportiva, além de diminuir ou até eliminar fatores
de exclusão social.
A planilha a seguir demonstrará um plano de ação com todas as fases de implementação de
um projeto social no clube:
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Fases de implementação

Tempo

Responsável

Custo

1) Descobrir o seu objetivo: como o futebol é o esporte que
traz mais visibilidade ao clube, a instituição direcionará
seus investimentos a ações sociais capazes de promover o
desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do
futebol, além de detectar e formar novos talentos. Com
esse propósito, o clube desenhará um projeto chamado
Escolinha do Futuro para atender gratuitamente crianças e
adolescentes, de 7 a 14 anos, das comunidades socialmente
vulneráveis nos arredores do clube.

3 meses

Diretoria

R$ 0,00

2) Mapear os stakeholders: o clube identificou os seguintes
grupos que possuem alguma relação com a entidade e que
podem ser afetados pelas suas ações sociais: colaboradores,
patrocinadores, fornecedores, sócios, torcedores, mídia,
entidades esportivas, parceiros, atletas e profissionais.

1 mês

Diretoria

R$ 0,00

3) Mudar sua cultura organizacional: toda a alta direção
será mobilizada para incorporar a responsabilidade social
na missão, nos valores, nas práticas e crenças do clube.
Assim, a missão do clube será “formar atletas cidadãos
comprometidos com o bem-estar da sociedade e com o
espírito olímpico, sempre em busca da vitória nos esportes
e colaborando para a construção de uma sociedade mais
justa”. Quanto aos princípios e valores, o clube passará a
incentivar a valorização do cidadão, o desenvolvimento
cultural, a ética e a transparência, a diversidade, a
responsabilidade social e ambiental, o incentivo à
criatividade e o respeito e admiração pelo clube.

3 meses

Diretoria

R$ 0,00

4) Definir equipe, orçamento e infraestrutura: o clube
contratará profissionais especializados e criará, em
seu organograma, uma área específica voltada para
planejamento, implementação e controle de suas práticas
sociais. A nova equipe será responsável pela seleção
e formação de monitores e professores qualificados e
eticamente comprometidos com os programas esportivos
sociais. Quanto ao orçamento, o clube buscará patrocínio
de empresas que se comprometam, a financiar 100% do
projeto Escolinha do Futuro.

6 meses

RH / Marketing

R$ 100.000,00
por mês (via
patrocínio)
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5) Controle e avaliação: como todo processo, ao final
será necessária a avaliação e o controle dos resultados,
de forma que o clube possa se beneficiar da adoção de
práticas de responsabilidade social. Para a mensuração e
o registro das ações sociais conduzidas, o clube divulgará
anualmente o balanço social para seus stakeholders.

2 meses

Área de
responsabilidade
social

R$ 5.000,00
por ano

2.2 Exemplos de ações sociais conduzidas por organizações esportivas
O Colégio Vasco da Gama, fundado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, em março de
2004, oferece ensino gratuito do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do
Ensino Médio. De acordo com o site do clube, o colégio recebe alunos/atletas federados pelo
Vasco, residentes ou não, e funciona dentro do estádio São Januário. Iniciou suas atividades
com 80 alunos, todos praticantes de futebol amador. Desde então, os dirigentes do clube
procuram atrair alunos de outras modalidades esportivas. Em 2010, a instituição já contava
com 306 alunos matriculados, sendo 120 praticantes de futebol, 27 de remo, 87 de atletismo,
18 de basquete, 22 de futsal, 5 de natação e 24 de voleibol. Sua principal missão é a de formar
atletas não só para o esporte, mas para a vida, tornando-os cidadãos plenos e conscientes de
seus deveres e responsabilidades sociais.
O VivaVôlei, criado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em 1999 e gerenciado
pelo Instituto VivaVôlei desde 2003, é um projeto de iniciação ao esporte com a diretriz de
educar e socializar meninos e meninas de 7 a 14 anos. O programa está presente em todas
as regiões do Brasil. Segundo informações disponíveis no site da CBV, atualmente existem
mais de 80 centros em atividade, atendendo a cerca de 25 mil crianças e adolescentes de
comunidades carentes, em 13 estados brasileiros, gerando cerca de 350 empregos diretos e
indiretos. O VivaVôlei foi criado para satisfazer as necessidades de diversão, movimento e
integração das crianças brasileiras, visando tranferir à sociedade, como um todo, os princípios
fundamentais do esporte, através do desenvolvimento integral e da construção de valores
éticos e morais. O instituto pretende estabelecer nas crianças laços afetivos, espontâneos
e indissolúveis com o esporte para toda a vida. Os principais objetivos do programa são:
atender as comunidades de baixa renda de todo o Brasil, educar e socializar as crianças através
do esporte, reduzir a evasão escolar, promover a integração e a inserção escolar, afastar as
crianças da criminalidade e das drogas, ensinar os valores éticos e morais da cidadania através
do esporte, difundir e democratizar o voleibol pelo País e estimular a prática do esporte em
escolas, praças, clubes, praças e condomínios.
Outro exemplo de sucesso é o Avança Judô, uma ferramenta de inclusão social promovida e
coordenada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em parceria com a Infraero. O objetivo
é criar oportunidades para que crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social,
possam desenvolver, através do esporte, o potencial como pessoas e cidadãos. De acordo com
o site da CBJ, o projeto é nacional e destina-se a difundir e a incentivar a prática do judô,
o esporte com maior potencial de conquistas internacionais para o Brasil, como forma de
ocupação, desenvolvimento físico e social. Atualmente, o projeto atende cerca de 180 crianças
e adolescentes de 7 a 14 anos das comunidades nos arredores dos aeroportos administrados
pela Infraero.
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2.3 Os benefícios das organizações socialmente responsáveis
As empresas que decidem exercer sua responsabilidade social obtêm uma série de benefícios,
agregando valor a sua imagem e colaborando para a consolidação de importantes valores
humanos nas comunidades interna e externa. Os ganhos com a responsabilidade social
resultariam no chamado retorno social institucional:
O retorno social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores privilegia a atitude da empresa
de investir em ações sociais, e o desempenho da empresa obtém o reconhecimento público. Como
consequência, a empresa vira notícia, potencializa sua marca, reforça sua imagem, assegura a lealdade
de seus empregados, fideliza clientes, reforça laços com parceiros, conquista novos clientes, aumenta sua
participação no mercado, conquista novos mercados e incrementa suas vendas (MELO NETO; FROES,
2002, p.83).

Para Guedes (2000), o retorno social para a empresa se concretiza através dos seguintes ganhos
em:
• Imagem e vendas: fortalecimento e fidelidade à marca e ao produto;
• Acionistas e investidores: valorização da empresa na sociedade e no mercado;
• Publicidade: geração de mídia espontânea;
• Tributação: possibilidades de isenções fiscais em âmbitos municipal, estadual e federal
para empresas patrocinadoras ou diretamente para os projetos;
• Produtividade e pessoal: mais empenho e motivação dos funcionários;
• Sociedade: mudanças comportamentais da sociedade.
Ainda segundo Guedes (2000), uma empresa que age com responsabilidade social consegue
aumentar suas relações com os stakeholders e também a exposição em mídia espontânea:
Quando uma empresa atua com responsabilidade social aumenta o seu relacionamento com diversos
públicos relevantes (clientes atuais e em potencial, opinião pública, acionistas, investidores, fornecedores,
funcionários, governo), aumenta a exposição positiva em mídia espontânea onde seus produtos, serviços
e marca ganham maior visibilidade e possível aceitação.

3 | Considerações finais
O reconhecimento do esporte como canal de inclusão social é revelado pelo crescente
número de projetos esportivos destinados aos jovens das classes populares, financiados ou
não por instituições governamentais e privadas. Nos últimos anos, a participação de atletas de
destaque, oriundos de diversas modalidades, na criação de organizações dedicadas a ofertar
atividades esportivas e culturais para crianças e jovens é um indicador expressivo da força do
complexo de crenças fundamentadas no esporte.
Um exemplo disso é o Instituto Reação, criado em 2003 pelo medalhista olímpico Flávio
Canto. A associação sem fins lucrativos atua em comunidades de baixa renda do Rio de
Janeiro, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por
meio do judô e de ações complementares de educação. A ideia central é utilizar o esporte
como instrumento de atração do público-alvo, aproveitando o poder sedutor que ele exerce
sobre a juventude para desenvolver nos alunos competências sociais, cognitivas, produtivas
e pessoais. O judô possui fortes componentes educacionais baseados na disciplina, respeito
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ao próximo e não violência, o que fortalece a autoestima, a determinação e a autoconfiança.
Rafaela Silva, de 19 anos, foi revelada na unidade do Instituto Reação na Cidade de Deus.
Em 2011, foi vice-campeã mundial de judô e prata nos Jogos Pan-americanos de Guadalajara.
Quando bem administrados, projetos sociais podem contribuir com o desenvolvimento e a
inclusão social, e também detectar e formar novos talentos. Todavia, a dedicação a tal tipo de
atividade não deve ser idealizada apenas por motivos pessoais, mas sim uma prática de todas
as organizações esportivas.
O futuro do esporte em nosso país está nas mãos das crianças de hoje, e é dever das entidades
esportivas despertar o espírito olímpico na sociedade brasileira, que, em 2016, receberá o
maior evento esportivo do mundo. Quanto mais esses valores estiverem enraizados na
sociedade, mais chance as diversas modalidades atléticas terão de se tornar fenômeno cultural
e social. O esporte é bom para o corpo e ocupa a mente do jovem. O atleta não precisa ser
campeão no esporte, mas pode ser campeão na vida.

4 | Conclusão
Já se discutiu que a prática esportiva fortalece a autoestima, cria o hábito do trabalho em
equipe, estimula a disciplina e o respeito e reflete significativamente na saúde e na educação da
população. Todos esses fatores contribuem para a formação da cidadania e, consequentemente,
para a superação de problemas sociais.
No Brasil, um país marcado pelas desigualdades sociais, nota-se que ainda é baixo o
percentual de praticantes esportivos. Diferentes setores da sociedade devem se mobilizar para
o desenvolvimento de projetos sociais voltados para a inclusão social e o desenvolvimento
humano mediante o estímulo à prática esportiva e a disseminação de outras modalidades
esportivas para detecção de jovens talentos.
É notório que o poder público tem ampla responsabilidade na solução destes problemas. No
entanto, a sociedade deve fazer sua parte, pois além de contribuir para o desenvolvimento do
país, permite alargar o leque de potenciais revelações no esporte.
Observa-se ainda que há um grande retorno social institucional para as organizações
socialmente responsáveis, não apenas para sua imagem e relação com seus stakeholders, como
também para a consolidação de importantes valores humanos na sociedade. A entidade tornase parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social.
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Resumo

Atualmente, tornar-se uma potência olímpica e paralímpica é o sonho acalentado pelo Brasil
e por todos que dedicam suas vidas ao esporte ou que enxergam a prática esportiva como
uma fonte de lazer, entretenimento, equilíbrio social e importante alavanca econômica. Este
trabalho tem por intenção contribuir para essa caminhada, oferecendo às confederações que
integram o programa dos Jogos Rio 2016 uma ferramenta de auxílio à gestão do próximo
ciclo olímpico e paralímpico com base em fundamentos e princípios de planejamento estratégico adotado pelo mercado. Este artigo propõe um modelo genérico de mapa estratégico
que congrega elementos comuns à realidade das diversas entidades e pretende identificar os
processos e as interfaces fundamentais de atuação rumo à sustentabilidade, excelência técnica
e reconhecimento público, buscando encorajar as organizações esportivas a adotarem conceitos e métodos de planejamento e gerenciamento organizacional.
Palavras-chave: administração esportiva, gestão estratégica, planejamento estratégico, organizações esportivas, gestão esportiva.

Abstract

Nowadays, becoming an Olympic and Paralympic power is the dream today, cherished by Brazil
and all those who dedicate their lives to sports or who understand sports as a source of leisure,
entertainment, social balance, and an important economic lever. In that sense, the current study
addresses the foundations and principles of strategic planning adopted by the market and offers to
sports federations related to the 2016 Games a contribution tool to the management of the next
Olympic and Paralympic cycle. This article suggests a generic strategy map framework comprising
common elements, key processes and interfaces aiming for sustainability, technical excellence and
public recognition, hoping to encourage sports organizations to adopt concepts and methods of
planning and organizational management.
Keywords: sports management, strategic management, strategic planning, sports organizations,
sport management.
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1 | Introdução
O esporte é uma das mais importantes manifestações dos séculos XX e XXI, podendo ser
considerado um dos pilares de sustentação da sociedade moderna graças a sua influência nas
esferas econômicas, tecnológicas, culturais e educacionais.
Ao longo das últimas décadas, muitas práticas esportivas antes associadas a determinados nichos
e nações se diversificaram e ganharam ares globais, e hoje integram os hábitos de boa parte da
população do planeta. O poder de união e força dos valores do esporte (disciplina, fair play,
trabalho em equipe, excelência técnica, dentre tantos outros), sem falar no desenvolvimento
contínuo da cadeia produtiva, científica e tecnológica associada a ele, transformaram-no em
um eixo prioritário para nações que buscam o desenvolvimento econômico e social.
No caso do Brasil, isso fica bastante acentuado pela grande presença do futebol em nossa
história e formação cultural. Apesar disso, o país vem mostrando ao mundo que também quer
se tornar uma potência em outras modalidades. A crescente participação de atletas brasileiros
em campeonatos continentais e mundiais, refletida sobretudo pela expressiva delegação
brasileira nos Jogos Pan e Parapan-americanos 2007 (Rio de Janeiro) e 2011 (Guadalajara)
e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2004 (Atenas) e 2008 (Pequim), revela a inequívoca
vocação do país para o esporte e deixa claro que a conquista de uma posição mais alta no
ranking mundial é uma questão de tempo, trabalho e organização.
Ser uma potência esportiva significa: ampliar a oferta e estimular a prática; reconhecer, reter
e desenvolver talentos; oferecer condições adequadas de treinamento aos atletas profissionais;
possuir instalações esportivas de ponta para treinos e competições; desenvolver a indústria de
bens e serviços associada ao esporte; inovar, criar e manter uma rede científica e tecnológica
de apoio; e buscar a excelência de gestão nas organizações.
Este trabalho tem como objetivo esta última questão: como atingir a excelência de gestão nas
organizações esportivas brasileiras?
Para fins de organização de conteúdo, e considerando a amplitude do mercado esportivo
brasileiro e as diferentes naturezas das organizações que o compõem, este trabalho se limita
a analisar as confederações responsáveis pela gestão de uma ou mais modalidades esportivas
ligadas ao programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 e tem por objetivo principal
ofertar a essas instituições um modelo de mapa estratégico, uma ferramenta de referência e
auxílio ao planejamento gerencial.
Ao analisar e apresentar práticas já testadas e aprovadas pelo mercado, este artigo propõe
perspectivas, objetivos e processos comuns, compartilhados ou não, e estabelece relações
de causa e efeito para a construção de uma estratégia de longo prazo para as organizações
esportivas.
O conceito de planejamento estratégico e a percepção de sua importância para a gestão
organizacional são amplamente difundidos no mercado brasileiro e podem ser considerados
uma necessidade para as organizações esportivas. Em linhas gerais, esse planejamento passa
pela identificação dos processos e sistemas organizacionais, geridos por indivíduos ou grupos
de pessoas, que possuem os meios para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazos. A
definição da missão e da visão organizacional faz parte da estratégia e resume o modo como
ela quer se apresentar e atuar perante seus colaboradores, clientes e a sociedade, e o que ela
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está tentando realizar.
O planejamento estratégico é intimamente vinculado, dentre outros aspectos, à gestão de
pessoas e parcerias. Chiavenato (2004, p.7) afirma que “todo processo produtivo somente
se realiza com a participação conjunta de diversos parceiros, cada qual contribuindo com
algum recurso”. Ou seja, na prática, o planejamento estratégico somente se viabiliza se houver
consonância entre os objetivos a serem atingidos pelas diversas alianças que compõem a
organização e clareza quanto aos ganhos e benefícios, ou recompensas, para cada parceiro.
Para o desenvolvimento e a implementação do planejamento estratégico é essencial identificar
também quais são os gerentes ou gestores que possuem grande influência na organização e
dotá-los de autonomia e poder de decisão coerentes com o que se espera de suas funções.
O gerenciamento é uma empreitada complexa que pode ser bem mais difícil do que aparenta: exige tanto
conhecimento técnico quanto insight humano; demanda a perspectiva e o temperamento para lidar com
enorme complexidade, incerteza e mudança. Necessita de análise e empatia, entusiasmo e curiosidade,
poder decisório e paciência. Os gestores são céticos que questionam tudo, não presumindo nada como
verdadeiro, devendo assim confiar em outros para que a tarefa seja realizada. (Magretta, J. 2002, p.218)

Por fim, é fundamental entender o funcionamento do mercado e da área de atuação na qual a
organização se insere, observando a prática dos concorrentes, identificando oportunidades de
inovação e entendendo as demandas de consumo do bem ou serviço ofertado.

2| Desenvolvimento
A gestão das organizações esportivas brasileiras
A gestão esportiva já alcançou maturidade e respeito no meio acadêmico internacional. Estados
Unidos e Canadá concentram boa parte da produção acadêmica sobre o assunto, e Europa e
Austrália vêm aumentando gradativamente sua participação na produção de conhecimento
sobre essa área nos últimos anos.
Percebe-se no mercado brasileiro uma multiplicação de cursos e pesquisas voltados para a
gestão esportiva, desenvolvidos no âmbito das instituições de ensino superior e apoiados pelo
governo e por algumas entidades, como o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), a Associação
Brasileira de Gestão do Esporte (ABRAGESP), a Associação Brasileira de Profissionais e
Empresas de Marketing Esportivo (ABRAPEME) e a Associação Brasileira da Indústria do
Esporte (ABRIESP). Pesquisadores, profissionais, educadores e acadêmicos perseguem o
interesse comum de pesquisar e disseminar conhecimento sobre o assunto.
A expansão dos programas acadêmicos é um sinal de que a demanda por profissionais dessa
área é crescente no Brasil. Por isso, as organizações esportivas deparam-se com a chance de
adotar práticas de planejamento e mensuração de resultados que ampliem e consolidem sua
atuação, rumo à excelência de gestão.
Mesmo com todo o esforço e o desenvolvimento obtidos na última década, ainda são poucas
as organizações que possuem objetivos estratégicos e indicadores de desempenho claros usados
a favor dos negócios ou do desenvolvimento dos atletas.
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Rocha e Bastos (2011, p.94) ressaltam que “infelizmente, no Brasil, tudo o que se refere à
gestão do esporte tende a ser tratado por marketing esportivo” e defendem a diferenciação
entre as duas áreas, indicando que:
As atividades de marketing representam apenas uma parte das tarefas de um gestor. Gestão envolve
a coordenação das atividades de produção e marketing. Enquanto a produção se preocupa com a
transformação da matéria-prima (objetivo no ambiente interno da organização), o marketing se preocupa
com o processo de troca entre produtor e consumidor (objetivo no ambiente externo da organização).

Ao analisar o processo de gerenciamento em organizações esportivas mundiais, Davenport e
Harris (2007, p.19) afirmam que:
Apesar das diferenças entre as modalidades esportivas, todas elas têm em comum grandes quantidades
de dados e recursos humanos talentosos, mas dispendiosos (atletas). Os esportes também diferem dos
negócios, mas as duas áreas de atividade têm em comum a necessidade de otimizar recursos críticos e, é
claro, a necessidade de vencer.

Na prática, isso significa que, assim como as demais organizações, as instituições esportivas
precisam gerenciar processos de grande complexidade e gerar resultados perceptíveis para o
indivíduo, para a própria organização e para a sociedade.
Nesse sentido, algumas peculiaridades precisam ser apontadas. Em geral, as organizações
esportivas brasileiras possuem um leque muito amplo de atuação que perpassa o fomento da
prática esportiva na base, a identificação e a retenção de talentos, o desenvolvimento desse
talento para o esporte de alto rendimento, a realização e a regulamentação de eventos ligados
às modalidades e a participação em competições. Essa amplitude dificulta a identificação de
prioridades estratégicas e, muitas vezes, dispersa os recursos disponíveis.
As organizações lidam com um recurso em particular que é bastante especial: o atleta.
Ele possui demandas específicas de treinamento, acompanhamento físico e psicológico,
organização familiar, questões legais e de marketing. Além disso, precisa acompanhar o rápido
desenvolvimento de inovações científicas e tecnológicas do mercado esportivo mundial,
que insere equipamentos mais eficientes, modelos diferenciados de treinamento, novas
regulamentações relativas ao controle de dopagem e à saúde do desportista etc.
Soma-se a isso a dependência financeira do atleta por verbas públicas e a dificuldade em
diversificar e ampliar suas fontes de receita, justamente por não possuir uma estrutura
organizacional e de controle orçamentário/financeiro compatível com os padrões exigidos
pelos potenciais patrocinadores, apoiadores ou outros parceiros de marketing.
Um dos principais aspectos observados que tem alto grau de influência, na maturidade de
gestão das organizações, é o volume de conhecimento tácito em relação ao de conhecimento
explícito. Em organizações esportivas, o conhecimento reside prioritariamente no indivíduo.
Embora algumas mudanças já possam ser percebidas isoladamente em algumas confederações,
não é prática do mercado sistematizar a informação e o conhecimento adquiridos para uso
estratégico-organizacional. Um reflexo decorrente desse desequilíbrio entre o conhecimento
individual e organizacional é a falta de transparência e a dificuldade de acesso que a sociedade
enfrenta ao buscar informações sobre o trabalho desenvolvido pelas confederações.
Ao conquistar na mesma década o direito de realizar os Jogos Pan e Parapan-americanos
(2007), os Jogos Mundiais Militares (2011), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos (2016), o Brasil estabeleceu para si e suas instituições o desafio
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de apresentar ao mundo um modelo diferenciado de gestão em eventos esportivos, unindo
criatividade e profissionalismo. As oportunidades geradas pela realização desses eventos em
território nacional são inúmeras e traduzem-se, sobretudo, na possibilidade de fortalecimento
do sistema nacional de esporte e da indústria esportiva brasileira.
A Austrália viveu um momento similar ao sediar os Jogos de Sydney e aproveitou a experiência
adquirida para captar outros eventos e ampliar a oferta de cursos e gestores esportivos bem
preparados que hoje auxiliam na disseminação de conhecimento para outras nações.
Sistema balanceado de mensuração e gestão competitiva
Para o desenvolvimento deste trabalho e do modelo de mapa estratégico apresentado a seguir
foram analisados o sistema balanceado de mensurações (Balanced Scorecard) proposto por
Kaplan e Norton (1992) e o modelo de Excelência Competitiva defendido por Magalhães
(2010).
Kaplan e Norton sugerem que as organizações primárias elegem o controle orçamentário
como prioridade em termos de gestão. Nesse modelo, a aferição dos objetivos estratégicos
da empresa e do desempenho de seus gestores e colaboradores fica vinculada quase que
exclusivamente aos seus resultados orçamentários e financeiros.
O modelo do Balanced Scorecard adota indicadores não financeiros sob três perspectivas:
clientes, processos internos e aprendizado/crescimento. Uma alternativa de planejamento
para as organizações que buscam mais maturidade de gestão. Os autores indicam que o
cumprimento de todos os objetivos estratégicos, inclusive os financeiros, está suportado pela
consecução de metas e indicadores individuais e/ou coletivos definidos para cada uma das
perspectivas sugeridas.
O objetivo dos gestores deixou de ser exclusivamente o resultado financeiro e passou a ser o
cumprimento dos objetivos de curto, médio e longo prazos em uma perspectiva de geração
de valor material e imaterial para a organização.
Essa ferramenta pode ser resumida da seguinte forma:
• O desempenho financeiro, ou indicador de resultado (lag indicator), é o critério definitivo para o
sucesso da organização. A estratégia descreve como a organização pretende promover o crescimento de
valor sustentável para os acionistas.
• O sucesso com o público-alvo é o principal componente para melhorar o desempenho financeiro.
Além de ser medido por meio de indicadores de resultado, como satisfação, retenção e crescimento, esse
sucesso é o que define a proposta de valor para os segmentos do público-alvo. A escolha da proposição de
valor para os clientes é o elemento central da estratégia.
• Os processos internos criam e cumprem a proposição de valor para os clientes. O desempenho desses
processos é um indicador de tendência de melhorias que terão impacto junto aos clientes e nos resultados
financeiros.
• Ativos intangíveis são fontes definitivas de criação de valor sustentável. Os objetivos de aprendizado
e crescimento descrevem como pessoas, tecnologia e clima organizacional se conjugam para sustentar a
estratégia. As melhorias dos resultados de aprendizado e crescimento são indicadores de tendência para os
processos internos, clientes e desempenho financeiro.
• Os objetivos das quatro perspectivas interligam-se uns com os outros em uma cadeia de relações
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de causa e efeito. O desenvolvimento e o alinhamento dos ativos intangíveis induzem a melhoria no
desempenho de processos, que, por sua vez, impulsionam o sucesso para os clientes e acionistas. (Kaplan,
R; Norton, D., 2004)

Os autores recomendam diferentes abordagens para a adoção do Balanced Scorecard e a
construção de mapas estratégicos entre organizações privadas com ou sem fins lucrativos e
organizações públicas.
Tendo sido estabelecido o objetivo deste trabalho em organizações esportivas, cuja natureza
assemelha-se a organizações públicas ou sem fins lucrativos, o modelo simples de criação de
valor mais apropriado seria:

Fonte: Kaplan e Norton (2004).

Nesse modelo, as organizações cumprem sua missão ao atender as expectativas dos principais
stakeholders (público-alvo e financiadores) e alcançam seus objetivos por meio do desempenho
dos processos internos e do suporte de aprendizado e conhecimento, criando uma estratégia
eficiente que reflete os índices de produtividade e crescimento de receita utilizados pelas
organizações do setor privado.
O modelo do Balanced Scorecard é amplamente difundido e aplicado com êxito em milhares de
organizações. Mas o atual ambiente competitivo e as novas abordagens gerenciais observadas
em empresas com mais maturidade de gestão sugerem a adoção de um sistema gerencial
diverso, orientado para a perenidade.
Magalhães (2010, p.103) define que:
As organizações que visam durar são aquelas que reconhecem que, para competir pela sobrevivência em
longo prazo, é necessário estabelecer, de forma clara, a excelência no cumprimento de seu papel e sua
missão na sociedade. São aquelas que encaram a competitividade relacionada com a produtividade e a
prosperidade da sociedade, das organizações e dos indivíduos. São as que praticam a gestão orientada
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para a geração de valor e equilibram a distribuição das recompensas obtidas [...] As organizações são
sistemas vivos em ambientes competitivos, e deve-se aprender a vê-las no contexto de sistemas maiores
dos quais elas fazem parte. Isso inclui uma visão social para a empresa como um todo, o equilíbrio no
retorno para acionistas e gestores e um ambiente produtivo para os empregados. A criação de valor para
os stakeholders é, portanto, função essencial na gestão das organizações e cada um deles possivelmente terá
um conceito próprio do que seja valor. Saber gerenciar as diferentes expectativas das partes interessadas é
uma das principais responsabilidades dos gestores em todos os níveis, bem como o sucesso das estratégias
organizacionais.

Alicerçado nos princípios e fundamentos consagrados em outros modelos de gestão, Magalhães
(op.cit.) defende a adoção do modelo de Excelência Competitiva, que permite identificar o
papel, as necessidades e as recompensas atribuídas a cada um dos stakeholders. Este modelo
está graficamente representado pelo mapa estratégico de competitividade abaixo, que também
poderá ser útil a futuros planejamentos para as entidades esportivas.

Fonte: Magalhães (op.cit.).
A estruturação do diagrama neste formato ajuda a seleção dos objetivos que, conjunturalmente, irão
compor as estratégias das empresas e a visualização do equilíbrio entre os capitais [...] Ele deve ser um
instrumento para identificar como cada uma das vantagens competitivas de uma empresa pode ser
traduzida por meio da melhor execução dos objetivos estruturantes. (Magalhães, op.cit., p.145).

O modelo de Excelência Competitiva baseia-se, sobretudo, na capacidade de reconhecer
as expectativas dos stakeholders da organização. Magalhães (op.cit., p.149) sugere que “um
projeto empresarial organizado pela ótica da gestão competitiva precisa ter como ponto de
partida de seu planejamento uma visão clara do ponto de chegada, na visão temporal e na
qualidade das recompensas”.
Isso significa que, além de atenderem prioritariamente a visão, missão e valores da organização,
os objetivos precisam estar alinhados a longo prazo, delimitados de acordo com a perspectiva
em que se está trabalhando, e devem refletir os resultados sociais esperados e as retribuições
para a força de trabalho, no caso de os objetivos serem atingidos.
Ambos os modelos fornecem elementos úteis para o desenvolvimento de um planejamento
estratégico para as organizações esportivas brasileiras, buscando mais profissionalização e
independência financeira.
O modelo de mapa estratégico apresentado a seguir foi baseado nessas duas metodologias e
não possui a pretensão de obter consenso total daqueles para os quais se destina. Pretende
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apenas ser um ponto de partida para futuras discussões.
Modelo de mapa estratégico para organizações esportivas
A pesquisa documental, feita por meio eletrônico, para embasar este trabalho revela que as
confederações esportivas brasileiras ainda têm um longo caminho a percorrer. Com exceção
das confederações de rúgbi, taekwondo, tênis e vôlei, a ausência de missão e objetivos
estratégicos sistematizados e difundidos é uma constante.
Por outro lado, ao analisar os estatutos que regem essas instituições, pode-se verificar que
todas possuem finalidades bem similares, sendo as principais:
a. administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar no país a prática da(s) modalidade(s),
em todos os níveis;
b. representar a(s) modalidade(s) junto ao Poder Público, em caráter geral, e no exterior,
em competições amistosas ou oficiais, observada a competência do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB);
c. promover ou permitir a realização de competições interestaduais, regionais, nacionais e
internacionais no país;
d. regulamentar registros, inscrições, transferências e demais disposições legais dos
praticantes da(s) modalidade(s), fazendo cumprir as exigências das leis nacionais e normas
internacionais.
Diante desse cenário, foi possível depreender que todas as confederações compartilham o
desejo de se tornarem referência nacional para a difusão e a regulamentação da prática de
determinada(s) modalidade(s), no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento esportivo da
nação. Esse anseio pode ser traduzido como uma visão a longo prazo.
Também foi possível perceber que as confederações esportivas compartilham uma missão mais
ou menos similar, que é representar a(s) modalidade(s), no Brasil, por meio da disseminação,
regulamentação e fomento de sua prática, respeitando-se a normatização nacional e
internacional, com excelência técnica e colaborando para a formação humana.
Tanto a visão quanto a missão respaldam-se no cumprimento de objetivos estratégicos a
longo prazo, que variam dependendo da confederação, mas que poderiam ser resumidos em
reconhecimento (a) e sustentabilidade (b). Trata-se de uma proposta genérica de simplificação:
(a) a busca pelo reconhecimento social por meio da conquista de títulos e medalhas; formação
de novos ídolos (atletas); disseminação da prática em determinada região ou em um nicho
específico; contribuição para o fortalecimento do sentimento de autoestima e orgulho
nacional; mobilização social etc.
(b) a necessidade presente em todas as organizações, sua sobrevivência financeira e os desejos
de ampliação e diversificação de fontes de receita; melhor controle orçamentário; captação
e retenção de parcerias; proposição e normatização de marcos regulatórios; auditoria e
atendimento aos órgãos de controle.
A consecução desses objetivos somente será possível se a organização esportiva tratar
internamente suas diversas dimensões e processos, relacionados à gestão operacional (instalações
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esportivas e não esportivas, fornecedores, organização e regulamentação de eventos), gestão
financeira (orçamento, controle, contas a pagar e a receber), gestão científico-tecnológica
(TI, áreas médicas de suporte ao desenvolvimento da modalidade, desenvolvimento de
equipamentos, vestuário e outros produtos inerentes à prática, pesquisas acadêmicas), gestão
de mercado (relacionamento com clientes, fornecedores e parcerias estratégicas) e gestão do
conhecimento (treinamentos e capacitação).
Aplicando-se a metodologia sugerida por Kaplan e Norton (1992), podemos obter o seguinte
mapa estratégico:

Fonte: Elaborado pelo autor.
O mapa acima descreve a lógica da estratégia, mostrando com clareza os objetivos dos processos internos críticos que criam valor e os ativos intangíveis necessários
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para respaldá-los. O Balanced Scorecard traduz os objetivos do mapa estratégico em indicadores e metas. Mas os objetivos não serão alcançados apenas porque foram
identificados; a organização também deve fornecer os recursos escassos – pessoas, financiamento e capacidade – para cada programa. Denominamos esses programas
de iniciativas estratégicas. Para cada indicador do Balanced Scorecard, os gerentes precisam identificar as iniciativas estratégicas necessárias para alcançar a meta. As
iniciativas criam resultados e assim a execução da estratégia é gerenciada por meio do acompanhamento das iniciativas estratégicas. (Kaplan; Norton, 1992, p.55).

Não obstante sua importância, este trabalho não se aprofundou nessa questão. Entretanto, é
recomendável que as organizações esportivas, ao desenvolverem seus planejamentos e mapas
estratégicos, atentem para a necessidade de estabelecer indicadores, iniciativas e metas claras
e alinhadas com a estratégia adotada.
O mesmo exercício pode ser demonstrado por meio da metodologia sugerida por Magalhães
(op.cit.), que traduz a atuação organizacional por meio de práticas que fomentem a inovação,
a geração de conhecimento e o empreendedorismo, visando assegurar a perenidade da
organização:
O modelo de Excelência Competitiva também estabelece as principais recompensas geradas
pela atuação organizacional ao indivíduo, a própria organização e a sociedade. Ao aplicar esse
conceito ao caso analisado, é possível propor:
Conquista de medalhas;
Maior participação em campeonatos nacionais, intercontinentais e
mundiais;
INDIVÍDUO

Classificação em finais e semifinais destes campeonatos;

(as pessoas que integram
a comunidade esportiva:
atletas, técnicos, professores,
médicos, árbitros, dirigentes,
especialistas etc.)

Reconhecimento pelo esforço e talento;
Evolução de índices, recordes e resultados nacionais e internacionais;
Oportunidades comerciais/patrocínios individuais;
Intercâmbio de conhecimento e técnica com equipes e especialistas de
outras nações;
Acesso a práticas inovadoras;
Conquista de medalhas;
Maior participação em campeonatos nacionais, intercontinentais e
mundiais;
Classificação em finais e semifinais desses campeonatos;

ORGANIZAÇÃO

Geração e renovação de ídolos do esporte;

(a confederação esportiva)

Ampliação e qualificação de cobertura midiática;
Ampliação e qualificação da base de praticantes;
Ampliação e fortalecimento de alianças estratégicas;
Ampliação e diversificação de fontes de receita;
Reconhecimento como entidade de referência na modalidade;

Esporte como orgulho nacional;
Esporte como ferramenta de inclusão social;
SOCIEDADE

Esporte como lazer e entretenimento;

(o povo brasileiro)

Geração de empregos e oportunidades de trabalho/renda;
Desenvolvimento da cadeia produtiva/indústria brasileira;
Esporte como um dos pilares de desenvolvimento econômico e social;

A identificação de recompensas ou benefícios cria parâmetros de acompanhamento da eficácia
e do sucesso da estratégia adotada pela organização, fornecendo dados relevantes para situá-la
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na realidade do mercado de atuação/concorrência. Ao preencher cada uma das recompensas
estabelecidas para si própria, para o indivíduo e para a sociedade, a organização provavelmente
trabalhará com práticas de gestão que valorizam não só o ganho financeiro, mas também
o equilíbrio socioambiental de sua atuação e das relações humanas e institucionais que a
permeiam.
Em ambos os modelos, Balanced Scorecard e Excelência Competitiva, as relações de
interdependência entre as perspectivas (ou dimensões) e os objetivos organizacionais devem
ser identificados de forma que facilite o entendimento da contribuição de cada uma das
tarefas desempenhadas (individualmente ou por grupo de colaboradores) para o sucesso da
estratégia. Essas relações de causa e efeito definem a cadeia lógica pela qual os ativos intangíveis
serão convertidos em valor tangível dentro da organização.
O mapa ajuda a disseminar a estratégia dentro da organização de maneira mais simples e
palatável. Sua adoção permite fornecer aos colaboradores um guia de referência para sua
atuação e gerenciamento de expectativas e obrigações.

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abordagem dos conceitos e princípios de planejamento e gerenciamento estratégico,
realizada ao longo deste trabalho, foi simplificada e bastante resumida, visando oferecer aos
leitores uma pequena degustação das ferramentas e métodos existentes para a implementação
de práticas de excelência em gestão organizacional.
Diante de um cenário no qual as organizações esportivas brasileiras vivem realidades financeiras
e possuem maturidade de gestão diferentes, pretendemos ilustrar, por intermédio de um
modelo de mapa estratégico criado a partir das análises de seus estatutos, que a identificação
dos ativos, recursos, objetivos e suas relações de causa e efeito podem contribuir para a adoção
de uma estratégia mais eficiente e completa.
É possível que cada organização reconheça alguns dos elementos elencados nesse mapa como
parte integrante de seus atuais e futuros planejamentos e possa utilizá-los para exercitar uma
visão mais holística e sistêmica de seus negócios.
Este trabalho teve por intenção fomentar uma discussão em torno da necessidade de se realizar
um diagnóstico mais aprofundado sobre a gerência das confederações esportivas no Brasil.
Muitas informações coletadas pelo COB, junto de discussões orientadas e sistematizadas por
profissionais de diversos setores dessas instituições, poderão fornecer elementos substanciais
para a lapidação e o detalhamento dos mapas estratégicos propostos e, principalmente,
ampliar sua aplicabilidade ao longo dos próximos anos.
Essa tarefa depende diretamente da sensibilização dos atuais gestores quanto aos benefícios
gerados pelo compartilhamento de informações para sua própria organização e para todo o
Sistema Nacional do Desporto.
Também é fundamental avançar rumo ao estabelecimento de indicadores, iniciativas e metas
associadas a cada um dos objetivos ou linhas de atuação dessas organizações, visando desenhar
um plano de ação efetivo e customizado.
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Recomenda-se, portanto, cruzar as informações estratégicas já existentes no COB e realizar
conversas, entrevistas e pesquisas com um pequeno grupo de entidades que possam colaborar
para o levantamento de informações e o estabelecimento de conhecimento sobre a realidade
gerencial de suas organizações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOWDITCH, J.; BUONO, A. Elementos do comportamento organizacional. Tradução de José Henrique Lamendorf. São
Paulo: Cengage Learning, 2011, 305p.
CARDIA, W. Marketing e patrocínio esportivo. Porto Alegre: Bookman, 2004, 261p.
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004,
529p.
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO. Confederações. Disponível em: http://www.cob.org.br/confederacoes/
confederacao.asp. Acesso em 01 de fevereiro de 2012.
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. Disponível em: http://www.cpb.org.br. Acesso em 1 de fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Disponível em: http://www.cbat.org.br. Acesso em 2 de
fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON. Disponível em: http://www.badminton.org.br. Acesso em 2
de fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL. Disponível em http://www.cbb.com.br. Acesso em 2 de
fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE. Disponível em http://www.cbboxe.com.br. Acesso em 2 de fevereiro de
2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM. Disponível em http://www.canoagem.org.br. Acesso em 2 de
fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO. Disponível em http://www.cbc.esp.br. Acesso em 2 de fevereiro
de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS. Disponível em http://www.cbda.org.br. Acesso
em 20 de fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA. Disponível em http://www.brasilesgrima.com.br. Acesso em 20 de
fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. Disponível em http://www.cbf.com.br. Acesso em 20 de fevereiro
de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA. Disponível em http://www.cbginastica.com.br. Acesso em 20 de
fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE. Disponível em http://www.cbg.com.br. Acesso em 20 de fevereiro de
2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. Disponível em http://www.brasilhandebol.com.br. Acesso em
20 de fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO. Disponível em http://www.cbh.org.br. Acesso em 20 de fevereiro
de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI SOBRE A GRAMA E INDOOR. Disponível em http://www.
hoqueisobregrama.com.br. Acesso em 20 de fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ. Disponível em http://www.cbj.com.br. Acesso em 20 de fevereiro de
2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LEVANTAMENTO DE PESO. Disponível em http://www.cblp.com.br.
Acesso em 20 de fevereiro de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LUTAS ASSOCIADAS. Disponível em http://www.cbla.com.br. Acesso em 31

65

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

de março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PENTATLO MODERNO. Disponível em http://www.pentatlo.org.br. Acesso
em 31 de março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO. Disponível em http://www.cbr-remo.com.br. Acesso em 31 de março
de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY. Disponível em http://www.brasilrugby.com.br. Acesso em 31 de
março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO. Disponível em http://www.cbtkd.com.br. Acesso em 31 de
março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA. Disponível em http://www.cbtm.org.br. Acesso em 31 de
março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS. Disponível em http://www.cbtenis.com.br. Acesso em 31 de março de
2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO. Disponível em http://www.cbtarco.org.br. Acesso em 31
de março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO. Disponível em http://www.cbte.org.br. Acesso em 31 de
março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON. Disponível em http://www.cbtri.org.br. Acesso em 31 de
março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR. Disponível em http://www.cbvm.org.br. Acesso em 31 de
março de 2012.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. Disponível em http://www.cbv.com.br. Acesso em 31 de março
de 2012.
DAVENPORT, T. Competição analítica: vencendo através da nova ciência: como decisões baseadas em fatos e business
inteligence transformaram os negócios. Tradução de Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, 243p.
DRUCKER, P. Pessoas e desempenhos. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, 325p.
KAPLAN, R.S.; NORTON, D.P. Mapas estratégicos – convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis. Tradução de
Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 471p.
MAGALHÃES, M.F. Excelência competitiva. A execução das estratégias nas empresas que visam durar. Rio de Janeiro:
UFRJ/COPPE, 2010, p.103-169.
MAGRETTA, J. What Management Is: How It Works and Why It’s Everyone’s Business. Nova York: The Free Press, 2002,
244p.
ROCHA, C.; BASTOS, F. “Gestão do esporte: definindo a área”. In: Revista Brasileira de Educação Física e Esporte.
EEFE/USP, 2011, São Paulo, v.25, pp.91-103.
TAKEUSHI, H.; IKUJIRO, N. Gestão do conhecimento. Tradução de Ana Thorell. Porto Alegre: Bookman, 2008, 320p.

66

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

O ESPORTE BRASILEIRO COMO
PRODUTO PARA TELEVISÃO
SPORT AS A PRODUCT FOR BRAZILIAN TELEVISION

Autor Guilherme Luiz Marques
Cargo Gerente de Competições Esportivas
Instituição Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
Formação MBA em Administração Esportiva e Graduação em Engenharia de Produção Civil
Orientador Prof. Ms. Edgar Hubner

67

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Resumo

De todas as mídias, a televisão é a única que ainda exerce um papel fundamental no mercado
esportivo. Porém, a concorrência na programação televisiva, assim como as alternativas de
entretenimento, vem exigindo dos gestores esportivos um produto de mais qualidade na luta
por audiência. O presente trabalho tem o propósito de investigar, por meio de uma pesquisa descritiva, se as confederações olímpicas brasileiras e os canais de televisão estão agindo
conjuntamente para o desenvolvimento do produto, visando escolher o melhor formato de
conteúdo na televisão brasileira. Os resultados mostram que os dois agentes estão pouco alinhados na concepção dos produtos esportivos. Entre as emissoras, há mais convergência na
caracterização e no formato do produto, sendo constatada a presença de elementos de marketing em sua composição e mais receptividade a novos produtos na TV por assinatura. Por
fim, entende-se que existe a necessidade de aproximação e alinhamento entre os dois grupos
na busca por mais qualidade nos produtos esportivos exibidos na televisão brasileira.
Palavras-chave: esporte brasileiro, televisão, gestão, confederações olímpicas brasileiras.

Abstract

Of all various media, television is still the only one playing a major role in the sports market. But
competition in television programming, as well as alternative ways of entertainment, are demanding from sports managers a higher quality sport product in order to get the audience. The present
study aims to investigate, using a descriptive research, if the Brazilian olympic confederations and
the TV channels are acting according to the same goals to develop the product, to select the best
format for this kind of content on Brazilian television. The results show that there is not much little
alignment between both agents regarding the concept of sports products. There is more convergence
among TV channels in the characterization and format of this product, and we observed the presence of marketing elements in its composition, and also greater receptivity to new products on cable
television. Ultimately, it is understood that there is a need to approach and alignment between the
two groups in search of a better quality of sport products displayed on Brazilian television.
Keywords: Brazilian sport; television; management; Brazilian olympic confederations
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1 | introdução
A mídia televisiva exerce um papel fundamental no desenvolvimento do mercado esportivo.
As receitas geradas são indispensáveis para a viabilização de grandes eventos esportivos ao redor
do mundo. Porém, o surgimento de novos meios de comunicação e o interesse do público por
novas formas de entretenimento vêm exigindo dos gestores uma constante atualização de seus
produtos, buscando mais atratividade e bons resultados de audiência.
O presente trabalho tem o propósito de investigar, por meio de uma pesquisa descritiva, se as
confederações olímpicas brasileiras e as emissoras de televisão estão agindo na mesma direção
para desenvolver e oferecer mais exposição aos respectivos produtos.
São produtos esportivos: jogos, eventos, programas, entrevistas e reportagens exibidas pelas
emissoras e vinculados a alguma modalidade. As confederações olímpicas brasileiras são
responsáveis pela criação e definição de estratégias desses produtos, determinando, assim, o
nível de atração para a televisão.
Tradicionalmente, as confederações olímpicas brasileiras elaboram organogramas, recrutam
mão de obra e definem planos estratégicos com objetivo na parte técnica. Por mais que se
queira equilibrar os níveis de gestão das organizações esportivas, elas ainda têm um viés
extremamente tecnicista. Será que as entidades não deveriam nivelar a importância de cada
área no momento de definir os objetivos? Centrados na visibilidade, os departamentos de
marketing não poderiam ser mais atuantes e aperfeiçoar os elementos de seus produtos? As
confederações concordam que a indústria do entretenimento é a principal consumidora de
seus eventos? Cientes do novo posicionamento do mercado, as instituições olímpicas nacionais
não poderiam iniciar uma mudança no perfil do seu quadro de profissionais, objetivando em
uma formatação adequada dos produtos?
Afinal, o que é marketing?
Pode-se afirmar, de acordo com Kotler (2000), que marketing é um processo social pelo qual
indivíduos obtêm aquilo de que necessitam e/ou desejam por meio da criação, oferta e troca
de produtos e serviços. Neste estudo de caso, a aplicação de conceitos do marketing auxiliou
na análise dos produtos esportivos criados pelas confederações olímpicas.
O conceito de marketing mix (ou composto mercadológico), introduzido originalmente
por Neil H. Borden, em um artigo do Journal of Advertising Research, em 1953, tornouse rapidamente um dos pilares da teoria e prática do marketing. O modelo sugere a
composição ideal, ainda que relativa e temporária, para definir, avaliar, organizar e implantar
uma determinada estratégia de marketing, otimizando o conjunto formado por produto,
distribuição, preço e comunicação e possibilitando mais competitividade com a concorrência
e a conquista e manutenção de um número relevante de segmentos do mercado.
Na década de 1960, alguns autores revisaram esse modelo, que serve de base para novas
adaptações até hoje, sugerindo que o marketing mix era, na verdade, um conjunto integrado
de três categorias: mix de produtos, distribuição e comunicação. De todos os conceitos
criados até hoje, o mais famoso é o modelo de E. Jerome McCarthy, descrito em 1961, dos
quatro “Ps”: produto (sua caracterização), preço (esforço exigido do consumidor final), ponto
(disponibilidade) e promoção (conjunto de elementos de divulgação). Esses aspectos deveriam
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ser levados em consideração pelas confederações ao elaborarem seus produtos, respondendo
as seguintes perguntas: que tipo de produto esportivo preciso formatar para ser percebido
pelo meu público-alvo? A televisão estaria disposta a patrocinar meu evento? Ele pode ser
realizado em qualquer lugar? De que forma pode ser feita a divulgação?
Em 1990, Robert Lauterborn introduz uma inversão dessa perspectiva, dizendo que o
marketing deveria ser centrado no cliente, não no produto. Essa nova abordagem é descrita
pelo modelo dos 4 “Cs”: cliente (se necessidades e desejos estão satisfeitos), custo (o quanto
está disposto a pagar), conveniência (disponibilidade para compra) e comunicação (relação
bidirecional). Levando para o universo de clientes e perspectivas da televisão, a visão do
espectador e de seus anunciantes será preponderante sobre as demais. Foi tentando entender
os desejos desses clientes que a maior parte das perguntas deste trabalho foi formulada.
Marcos Felipe Guimarães (2007) propôs um novo modelo para as decisões de marketing: a
matriz de marketing. Sua proposta tornou mais precisa a tomada de decisões para formatar
produtos, agregar valor, disponibilizar soluções e torná-las conhecidas. A ideia é considerar o
composto do marketing fazendo que as “decisões” sejam relacionadas às “ações” necessárias
para implementá-las. Decisões: dizem respeito a produto, preço, distribuição e promoção.
Ações: têm a ver com formatar, valorizar, disponibilizar e comunicar.
Desse modo, para cada “decisão” é necessário fazer quatro perguntas a respeito da “ação”, ou
seja: formatar (O que oferecer ao mercado? Que atributos devem ser incorporados aos bens
ofertados?), valorar (O que agregar ao produto que possa aumentar seu preço de mercado?),
disponibilizar (Como fazer o produto ser mais disponível e conveniente para o consumidor?)
e comunicar (Que mensagem deixar ao cliente? O que valorizar? Como atingir e convencer
os integrantes do mercado visado?).
Neste estudo, não foram aplicados os conceitos de matriz de marketing. A análise dos
componentes dos produtos, citados pelos entrevistados, foi realizada sob a ótica da forma,
valor, disponibilidade e comunicação, sendo aplicadas algumas das perguntas citadas acima.
A análise dos produtos esportivos será feita por uma visão de marketing centrada no cliente.
Pensando em tudo que já foi apresentado, este trabalho tem o objetivo de investigar e discutir
se as confederações olímpicas brasileiras e as emissoras de televisão estão agindo na mesma
direção na definição do formato dos produtos esportivos e na busca por uma melhor exposição
desses conteúdos na televisão brasileira. Entender quais são os atributos mais valorizados
pelos canais; verificar se as entidades projetam seus produtos levando em consideração os
atributos indicados e verificar se existe a presença de elementos mercadológicos do marketing
na decisão.
A televisão é uma das principais fontes de renda para eventos esportivos e, por isso, desempenha
um papel fundamental no mercado. Atender suas demandas e expectativas é um meio de
encurtar o caminho para o sucesso dos projetos elaborados pelas confederações nacionais.
Portanto, o veículo assume o status de principal meio de propaganda e visibilidade do esporte,
proporcionando receitas através de direitos de transmissão e patrocínio. Mesmo com possíveis
mudanças de estratégia, devido à evolução tecnológica e entrada de novas mídias, o esporte
ainda é apontado como um produto que possui características que obedecem à demanda de
conteúdo do telespectador.
“A televisão não está preparada para a revolução que vai acontecer. Acredito que todo o conteúdo enlatado
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vai para o vídeo on demand e vai sair da TV aberta. Esta terá que ir por outro caminho, o do jornalismo,
do esporte e da transmissão ao vivo. Ela tem que competir com as outras emissoras na questão do
imediatismo. A TV como a gente conhece hoje vai desaparecer porque não tem sentido esperar para ver
certo programa na hora que ela quer exibir. Tudo terá que ser ao vivo e na hora. Isso tem que acontecer
brevemente, porque senão a televisão vai encontrar dificuldade para competir com a internet e com a
possibilidade de fazer downloads.”
Boni, José Bonifácio (entrevista concedida ao programa Manhattan Connection, 03/2012)

A importância de se fazer um levantamento de estratégias e ações executadas pelos principais
agentes do mercado televisivo esportivo (Confederações e emissoras) é possibilitar correções
e ajudar na elaboração de estratégias para novos produtos, mais espaço na grade da televisão
aberta e audiência nos canais por assinatura.
Essa questão não é um assunto novo. A convergência de ideias entre os agentes é um passo
indispensável na realização bem-sucedida de grandes eventos esportivos e para permitir
qualquer evolução das modalidades esportivas.
[...] o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch,
ressaltou que os esportes que não se adaptarem à televisão estarão fadados ao desaparecimento.
Da mesma forma, as televisões que não souberem buscar o acesso aos programas esportivos
jamais conseguirão sucesso financeiro e de público (Nuzman, 1996, p. 15).
Como exemplo do sucesso da associação entre o esporte e a televisão, pode-se também citar o
fato de que a News Corporation (conglomerado de empresas de propriedade do australiano
Rupert Murdoch) tem, em sua rede de canais por assinatura, a British Sky Broadcasting
(BSkyB) o segmento mais lucrativo da corporação. Vale destacar que a emissora possui a
maior grade de programação esportiva da Europa. Vejamos o que o empresário tinha a dizer,
ainda em 1996, sobre esta parceria:
O esporte é o melhor chamariz para a televisão. Dá sobrecarga ao restante da programação, pois incentiva
os telespectadores a assinarem TV a cabo ou por satélite. (…) Temos a intenção de usar o esporte como
aríete e principal produto de oferta em todas as nossas operações de televisão por assinatura. (1996, apud
MORAES, 1998, p.202).

2 | Desenvolvimento
Este estudo tem a característica de uma pesquisa descritiva, realizada a partir de entrevistas
pessoais e questionários via web. Os entrevistados foram profissionais de televisão e
dirigentes das confederações brasileiras. Na primeira etapa, as análises foram realizadas com
cada grupo separadamente e, na etapa final, para conferir se existia um alinhamento entre os
entrevistados, foi feito o cruzamento das respostas obtidas com cada agente.
As redes de televisão foram representadas por: Globo, SporTV e Esporte Interativo. Os critérios
adotados para a escolha foram representatividade de cada formato – ou seja, a presença de
um canal aberto, um canal por assinatura e um canal sintonizado via antena parabólica – e a
localização de seus principais escritórios na cidade do Rio de Janeiro.
A Globo é uma rede de canal aberto que atinge 98,44% do território brasileiro. Seu
departamento de esportes é responsável pelas estratégias de inserção do conteúdo esportivo
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dentro da programação geral do canal. O compromisso pela qualidade os levou a formar uma
parceria com entidades esportivas, buscando, em conjunto, soluções para a melhoria dos
produtos existentes e, em alguns casos, estabelecendo contratos exclusivos para fornecimento
de conteúdo. Por ser formadora de opinião e ditar as tendências do mercado brasileiro,
sua contribuição nesta pesquisa é de grande relevância. O SporTV, pertencente ao grupo
Globosat, é um canal de TV por assinatura. No Brasil, foi o pioneiro no gênero, dedicando 24
horas exclusivamente ao esporte. O Esporte Interativo é a primeira emissora de sinal aberto
dedicada inteiramente aos esportes e pode ser sintonizada via antena parabólica.
O instrumento utilizado para esta pesquisa foi o questionário. Ele foi composto por uma
pergunta:
Quais são os atributos dos produtos esportivos (características, propriedades, ingredientes, individualidades e
particularidades do esporte) mais importantes e que proporcionam mais chances de exposição no seu canal?

Uma tabela foi elaborada, após a entrevista, para melhor visualização dos atributos indicados
e, ao final dessa etapa, uma análise do levantamento verificou a presença de elementos do
marketing mix no produto descrito.
O segundo grupo de entrevistados foi o das confederações. Para esse projeto foram consultadas
nove organizações, representando dez modalidades. Elas foram selecionadas através da lista
dos maiores repasses de recursos financeiros da Lei Federal nº 10.264 (Lei Agnelo/Piva),
por meio do relatório de Demonstração da Aplicação dos Recursos Provenientes da Lei
Agnelo/Piva de 2009/2010: Confederação Brasileira de Voleibol (CBV – vôlei e vôlei de
praia), Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt), Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Confederação Brasileira de
Ginástica (CBG), Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Confederação Brasileira de Remo
(CBR), Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e Confederação Brasileira de Vela
e Motor (CBVM).1
A Lei Agnelo/Piva estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do País
sejam repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB). Do total de recursos repassados, 85% são destinados ao COB, que é responsável pelos
critérios de distribuição dos recursos entre as confederações.
Esse grupo foi escolhido por corresponder a 32% do universo das entidades olímpicas e por
se tratar de um conjunto com vasta experiência em relação a negociações com patrocinadores
e redes de televisão. Acreditamos que os resultados obtidos representarão o quadro geral das
confederações de forma satisfatória.
O seguinte questionário foi aplicado, via web, para investigar as instituições selecionadas:
- Quais são os atributos do esporte (propriedades, individualidades e particularidades) que a sua confederação
percebe como fundamentais para obter exposição na televisão?
- Dessas características, quais são as mais relevantes para a televisão aberta?

1. O futebol não entrou na investigação por não receber recursos da Lei Agnelo/Piva.
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- Quais atributos a entidade percebe como as mais relevantes em canais (fechados e de parabólica) dedicadas 24
horas por dia ao esporte?
- De que forma a sua confederação investe nessas características na TV aberta?
- De que forma a sua confederação investe nessas características na TV com 24 horas dedicadas ao esporte?
- A entidade está satisfeita com a exposição dos seus produtos (imagens da competição, atletas, reportagens,
bastidores etc.) na televisão aberta?
- A instituição está satisfeita com a exposição dos seus produtos (imagens da competição, atletas, reportagens,
bastidores etc.) nos canais com 24 horas dedicadas ao esporte?

O questionário das confederações brasileiras é composto por uma pergunta principal e
algumas questões auxiliares, com intuito de melhorar a compreensão da primeira pergunta.
Após a entrevista foi feito um levantamento dos atributos mais indicados pelas entidades, seguido
de sua análise. Com isso, verificou-se o alinhamento entre as respostas de ambos os agentes.
A seguir estão apresentados os dados coletados na pesquisa com os dois grupos.
Tabela 1 – Respostas dos canais de televisão
Rede Globo

Esporte Interativo

SporTV

Relevância (grau de importância
do evento)

Eventos relevantes no contexto
esportivo

Flexibilidade para mudar e se
adaptar às premissas da TV

Flexibilidade nos formatos

Flexibilidade para atender
televisão

Formato de fácil compreensão

Fácil compreensão

Regras de fácil entendimento

Uma boa arena de disputa

Eventos com público presente,
arquibancadas cheias

Uma boa arena de disputa

Grandes atletas

Presença de ídolos brasileiros e
estrangeiros nos eventos

Participação de atletas brasileiros

Atratividade comercial (atenção
para patrocinadores envolvidos)

Atratividade comercial (quantos
patrocinadores o evento tem e
quantos pode atrair)

Atendem nossos patrocinadores

Respostas do grupo de confederações olímpicas:
Confederação Brasileira de Vôlei – Plasticidade, nível técnico, emoção, flexibilidade para a
televisão, imprevisibilidade, organização e regras de fácil entendimento.
Confederação Brasileira de Vôlei (vôlei de praia) – Dinâmica e plasticidade, atletas
campeões e carismáticos, locais em que as competições se desenvolvem, formato das arenas,
atratividade do sistema da competição e regras fáceis.
Confederação Brasileira de Judô – Plasticidade, emoção, tradição do esporte, histórias
pessoais dos atletas.
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – Presença de Hugo Hoyama, presença de atletas
olímpicos, bom desempenho de atletas brasileiros em eventos internacionais, imagens do
jogo, histórias e personalidades de destaque.
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – Atletas campeões, relevância e prática
do esporte no cenário nacional, evento rápido, curto espaço na televisão, flexibilidade de
horário etc.
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Confederação Brasileira de Vela e Motor – Eventos com boa arena de disputa, histórias dos
bastidores.
Confederação Brasileira de Ginástica – Campeões identificados pela população como ídolos
nacionais, reais possibilidades de conquista de medalhas olímpicas, reforçando o primeiro
atributo, alto nível de beleza e dificuldade dos exercícios, grande presença de público nos
eventos.
Confederação Brasileira de Basketball – Em esportes coletivos, possui os melhores três
minutos finais de partida, imprevisibilidade de resultado, eventos internacionais no Brasil,
ídolos, principais regras conhecidas por todos.
Confederação Brasileira de Remo – Formato compatível com as demandas da televisão,
eventos bem organizados, atletas campeões, provas bem disputadas.
Confederação Brasileira de Atletismo – Presença de atletas olímpicos e campeões, histórias
de superação dos atletas, diversidade de provas, organizado em acordo com a televisão.
A partir dos dados coletados no grupo dos canais de televisão, seguem os atributos mais
indicados:
Tabela 2 – Atributos mais indicados pelos canais
Relevância
Ídolos
Formato de fácil compreensão
Uma boa arena de disputa
Flexibilidade para atender premissas da TV
Atratividade comercial

Durante a aplicação dos questionários, os canais abertos apontaram “relevância” como a
palavra que rege os interesses da televisão em todas as áreas. A busca por conteúdo relevante
está diretamente relacionada ao interesse do público e à capacidade do mesmo de dispersar a
própria atenção, graças à fartura de fontes de informação e entretenimento.
O evento esportivo é um tipo de entretenimento, como o cinema, o teatro e as apresentações
musicais. Logo, selecionar as melhores peças é dar um passo certeiro para consolidar o
espetáculo e ajudar na sua comunicação. Porém, mesmo a presença de astros não é garantia
de audiência, dizem os entrevistados.
Um formato de disputa simples e uma transmissão de fácil entendimento também foi um
fator importante apontado pelos canais. Segundo as emissoras, nada é mais frustrante para o
telespectador do que não compreender o que está assistindo. É um convite à troca de canal.
Por isso, é preciso deixar claro ao público os vencedores e os perdedores, mostrar como se
triunfa e dizer o que pode ou não ser feito. No futebol, por exemplo, nada é mais evidente do
que o momento em que a bola entra no gol. É ali que se marca o ponto, assim como a cesta
no basquete e o nocaute no boxe. Não há dúvida ou confusão. Na organização de um evento,
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o promotor deve considerar que ele será transmitido para pessoas de origens, classes sociais e
formação educacional diferentes. Com isso, precisa chegar de modo claro a todos os tipos de
públicos. Quanto menos pessoas excluídas, melhor.
Outro atributo indicado pelos três entrevistados foi a necessidade de uma arena de qualidade.
Para eles, o palco ajuda o espetáculo. Encontrar o melhor ambiente para a disputa faz a
captação das imagens ser rica e ajuda a contar a história. Cenografar o ambiente com a
qualidade desejada pela televisão é fundamental para um melhor resultado da imagem. Sendo
assim, é recomendável consultar profissionais qualificados da área para definir questões como:
iluminação, ângulos de câmera, cores e contraste, cenário e outros elementos vitais para o
sucesso de um produto televisivo. Se a arena ainda agregar um bom público no local, tem-se a
equação perfeita. Ginásios e estádios lotados passam a mensagem inconsciente de que aquele
é um bom evento e por isso atrai os espectadores, ao contrário de uma arena vazia.
Flexibilidade para atender premissas das detentoras dos direitos de transmissão TV se refere
à disposição para mudar regras, formatos, horários, datas e tudo àquilo que interfere na
audiência. Talvez o maior desafio das confederações seja elaborar um calendário esportivo de
forma a atender todos os stakeholders. Segundo as emissoras, muitas entidades ainda preferem
realizar um bom evento para duas mil pessoas nas arquibancadas do que alterar seu formato
e ser um sucesso na televisão. E é justamente esta flexibilidade dos gestores que pode separar
o sucesso do fracasso.
Atratividade comercial está relacionada com o potencial de captação de patrocinadores para a
televisão em função do produto ofertado. A televisão não comprará um evento cujos parceiros
sejam conflitantes com seus anunciantes.
O SporTV não mencionou os atributos “relevância” e “ídolos”, o que pode levar à inferência
sobre a maior disposição de canais por assinatura em transmitir eventos e mostrar atletas
ainda desconhecidos pelo público. Sobre esta ótica, a TV por assinatura pode ser a porta de
entrada para novos produtos. Antes mesmo de serem lançados na televisão aberta.
José Carlos Brunoro (2012, p.12) afirma:
“Acho que as outras modalidades têm espaço, mas há um problema de visão. Todo mundo quer estar na
TV aberta, que gira em torno de audiência. As modalidades olímpicas que não têm grande visibilidade
não conseguem entrar na TV aberta, porque se for dar traço ou mesmo 1 e 2 pontos de média, perderá
nos números do Ibope para o “Pica-Pau”, que dá 4 ou 5. Então, em primeiro lugar, as modalidades
precisam se preparar para estarem nos canais fechados, que precisam de conteúdo, são 24 horas no ar
falando de esporte. Hoje, temos cinco canais esportivos no Brasil. Se esse canal fechado for ligado a uma
TV aberta, você pode ter pelo menos reportagens da modalidade, alguma comunicação do esporte, mas
não a transmissão.”

O Esporte Interativo não citou “formato de fácil compreensão”, talvez pelo fato de ser um
canal novo e ainda amadurecendo nas identificações de produtos mais receptivos. Isso ficou
ainda mais evidente quando o canal destacou “possibilidade de captar patrocinadores com o
produto ofertado” como algo bastante valorizado.
Ao levantar a presença de compostos mercadológicos no produto esportivo descrito pelos
veículos de comunicação, identificou-se um formato maduro e com todos os elementos do
marketing em sua composição. Encontram-se nos atributos relevantes para a “forma”: ídolos,
formato de fácil compreensão e boa arena de disputa, pois aqui são definidos o que será
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oferecido ao mercado. Já a flexibilidade para atender as premissas da televisão foi associada
ao elemento “disponibilidade”, pois este atributo se preocupa com a oferta do produto e da
conveniência para o cliente. Foi encontrado “valor” na atratividade comercial, já que esta
característica está relacionada ao potencial que o projeto tem de gerar recursos por meio da
captação de parceiros comerciais para a televisão.
O elemento “comunicação” foi percebido através da maneira com que os atributos que
compõem a forma são definidos. Escolher um evento com um determinado grupo de atletas,
optar pela realização de um campeonato mundial ou escolher um formato de competição
alternativo definem as estratégias de comunicação e valorizam o produto.
De maneira geral, as televisões tiveram muita convergência em suas percepções sobre as
características ideais para seus produtos esportivos.
Já a tabela abaixo foi elaborada de acordo com os dados coletados no grupo das confederações,
aferindo o percentual de vezes que cada atributo é mencionado:
Tabela 3 – Atributos citados pelas confederações
Atributos

% vezes citadas

Ídolos

100%

Flexibilidade para atender premissas da TV

40%

Plasticidade
Histórias dos atletas e bastidores
Formato de fácil compreensão

30%

Arena de disputa de qualidade
Relevância
Imprevisibilidade
Credibilidade da Organização

20%

Boas disputas / nível técnico
Tradição do esporte
Finais com emoção

10%

Diversidade de provas

Este quadro mostra que as confederações apontaram 13 atributos como os mais importantes.
Levando em consideração que a pesquisa limitou a indicação para até cinco atributos por
instituição, entende-se que não houve um resultado muito disperso.
Porém, quando analisamos a quantidade de vezes que cada um acabou citado, foi possível
perceber um cenário de pouca consistência, já que os mesmos atributos foram citados poucas
vezes, com exceção de “Ídolos”. Também se verificou uma inconsistência nos componentes de
marketing presentes, em função da baixa quantidade de vezes que os itens são mencionados.
A tabela abaixo foi elaborada para um melhor entendimento de quanto foi o alinhamento nas
indicações entre os dois grupos:
Tabela 4 – % de vezes que o atributo foi citado por cada grupo
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Atributos

TVs

Confederações

Ídolos

67%

100%

Flexibilidade para atender premissas da TV

100%

40%

Formato de fácil compreensão

67%

30%
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Uma boa arena de disputa

100%

30%

Relevância

67%

20%

Atratividade comercial

100%

0%

Os principais atributos apontados pelas redes de televisão também foram citados pelas
confederações. Porém, com exceção de “Ídolos” que teve 100% de menção, todos os outros
tiveram um índice muito baixo de citações. Este resultado mostrou inconsistência e baixa
percepção por parte das entidades sobre os atributos apontados como importantes para a
televisão.
Ao analisar as confederações individualmente, percebe-se que três delas, ou quatro esportes,
tiveram entre 60% e 67% de atributos alinhados com os das emissoras, conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 5 – Alinhamento entre confederações e emissoras
Esportes

Quantidade de características alinhadas

Vôlei
Vôlei de praia

Entre 60% e 67%

Aquáticos (Natação)
Basquete
Tênis de mesa
Atletismo

40%

Judô
Vela

menos de 20%

Remo
Ginástica

Segundo o levantamento acima, entende-se que existe espaço no universo dessas instituições
nacionais, exceções feitas a alguns esportes, para investimento nas estratégias de marketing de
forma que os produtos esportivos estejam adequados ao mercado televisivo.
Nota-se a necessidade de aproximação entre os dois grupos e, caso haja interesse de ambas,
esse processo poderia ser feito com a realização de simples reuniões de trabalho ou organização
de workshops por agentes do mercado interessados. A partir destes encontros espera-se que
os dois agentes possam convergir suas estratégias, permitindo a criação de novos produtos
esportivos.

3 | Conclusão
Todos os levantamentos feitos durante esta pesquisa inferem que o papel da televisão no
cenário esportivo continua sendo de extrema relevância e, assim como a disputa entre os
meios de comunicação para cobrir eventos esportivos, mostram que o esporte é um negócio
rentável. Este cenário reforça o fato de que este objeto de interesse deve ser constantemente
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aperfeiçoado para atender os interesses de todos os stakeholders envolvidos.
Com a intenção de entender melhor o processo de criação destes produtos, o estudo
identificou pouco alinhamento entre os atributos que os grupos das emissoras e confederações
entrevistadas consideram mais importantes para que eles sejam exibidos na televisão.
Os principais itens apontados pela televisão foram: relevância, ídolos, formato de fácil
compreensão, boa arena de disputa, flexibilidade para atender premissas da TV e atratividade
comercial. Entende-se que o conjunto destas características possui todos os elementos do
marketing mix – forma, valor, disponibilidade e comunicação – que representam os pontos de
interesse para os quais as organizações devem estar atentas se desejam alcançar seus objetivos.
O SporTV demonstrou ser o mais receptivo a receber eventos incipientes e, caso as entidades
entendam que a televisão por assinatura é uma alternativa de visibilidade melhor para o
crescimento de sua modalidade, recomenda-se primeiro o amadurecimento das estratégias
para, então, entrar na TV aberta.
O interesse no aperfeiçoamento dos produtos, pelos dois grupos investigados, reforçado pelo
cenário de divergências encontrado na pesquisa, sugere imediata aproximação entre eles para
alinhar as percepções e construir novas estratégias de crescimento. Esta união pode ser feita
por meio de reuniões diretas ou workshops.
O esporte continuará sendo o parceiro perfeito para a televisão. A presença de alguns
componentes, como cenário, roteiro, atores, público e até telespectadores antecipadamente
garantidos, é uma receita que facilita a comercialização e o consumo deste produto em escala
global.
Para futuras pesquisas, este trabalho sugere uma investigação do perfil dos gestores e dos
organogramas das confederações, buscando entender qual o nível de comprometimento
destas instituições com os conceitos do marketing em suas estratégias de crescimento e
criação de produtos esportivos. Também propõe a análise de cases de sucesso que utilizaram a
estratégia de aproximação junto à televisão e cuja relação se mostrou positiva para o alcance
dos objetivos dos envolvidos.
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RESUMO

A reintegração do golfe aos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020 traz uma nova abordagem para
o golfe competitivo e o sistema de gestão da Confederação Brasileira de Golfe (CBG). Nesse
contexto, o estudo aborda a importância da gestão de marca como meio de competitividade
para a maximização de resultados, não só para o golfe brasileiro como para o mundial, frente
às oportunidades que surgem com a reintegração da modalidade. A administração da marca é
uma ferramenta poderosa para a divulgação do momento único do golfe no país e para a compreensão de que um processo de liderança é necessário à criação de diferenciais competitivos
na disputa pelos espaços olímpicos. Resultado de uma gestão integral e profissional da marca,
a CBG será capaz de agir em sintonia com sua essência, de forma integrada e inovadora, e
fornecer direção estratégica e compartilhada do golfe, criando relações de qualidade com os
públicos estratégicos e garantindo uma performance superior e sustentável. A marca como
estratégia de gestão aliada à crescente amplitude e alcance dos Jogos Olímpicos proporcionará
uma expansão do desenvolvimento do esporte e o enaltecimento dos diferenciais competitivos na disputa pela permanência do golfe no programa olímpico.
Palavras-chave: golfe, Jogos Olímpicos, gestão de marca, competitividade.

ABSTRACT

The reintegration of golf to the Olympics Games in 2016 and 2020 brings a new approach to competitive golf and management system of the Brazilian Golf Confederation (CBG). In this context,
the study addresses the importance of brand management as a way of competitiveness to maximize
results, not only in Brazil but also throughout the world, due to the opportunities that arise with
the reinstatement of the sport. Brand management serves as a powerful tool to communicate golf ’s
unique moment in Brazil and to call for the need of leadership in creating competitive advantages
to conquer space in the Olympic Games. Result of a comprehensive and professional brand management, CBG will be able to act in accordance with its essence, harmonically and innovatively,
and to provide strategic and shared direction for golf in order to create quality relationships with
stakeholders and to ensure superior and sustainable performance. The brand as a management
strategy allied to the increasing breadth and scope of the Olympic Games will deliver an expansion
of the sports development and an enhancement of competitive advantages in its effort to stay on the
Olympic program.
Keywords: golf, Olympic Games, brand management, competitiveness.
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1 | introdução
A marca não é aquilo que você diz que é.
É aquilo que eles dizem que é.
(NEUMEIER, 2006)

A marca é a promessa, a grande ideia e as expectativas que residem na mente de cada um.
Com essa diretriz, este estudo pretende analisar a importância de um sistema de gestão de
marca integral e profissional pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) para o esporte que
gerencia. Uma alternativa que visa a maximização de resultados, não só no Brasil como no
mundo, frente às oportunidades e desafios advindos da reintegração da modalidade aos Jogos
Olímpicos e a disputa pela permanência no programa olímpico.
O golfe participou das edições de 1900 e 1904 dos Jogos Olímpicos e voltará ao programa
112 anos depois. Em 2009, o Comitê Olímpico Internacional (COI) elegeu o golfe e o rugby
para as edições de 2016 e 2020. Em 2017, haverá a votação pela permanência do golfe no
programa olímpico após 2020. A CBG, criada em 1958 como Associação Brasileira de Golfe
(ABG), viu-se diante da necessidade de uma nova abordagem de gestão: profissional, integrada
a uma mentalidade estratégica de liderança para obter o melhor das novas oportunidades.
Portanto, este estudo concentra-se em demonstrar a indispensabilidade da marca como
propulsor de diferenciação, em um mundo desportivo, em que é comum a prevalência de
interesses emocionais acima de outros. A marca tem o poder de trabalhar a essência do esporte,
representar clareza, segurança, consistência, associação de valores.
O processo de gerenciamento permite estabelecer uma estratégia unificadora ao redor da qual
são alinhados comportamentos, ações e comunicações, servindo como plataforma de ação e
como parte essencial de um processo duradouro e integrado de gestão.
Assim, o estudo estabelece como objetivo geral demonstrar que a administração completa,
integral e profissional da marca faz uma diferença significativa na disputa pelos espaços
olímpicos. O objetivo específico é sugerir a implementação de gestão de marca liderada pela
CBG como estratégica competitiva para o golfe olímpico.
Para dar suporte aos objetivos traçados, o estudo encontra-se dividido em três partes: (1) a
apresentação do caráter discursivo e enunciativo da marca contemporânea e da gestão de marca;
(2) o diagnóstico estratégico com base em uma análise SWOT (sigla formada pelas palavras
inglesas Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, que significam, respectivamente, forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças) e o mapeamento de concorrências e stakeholders; (3)
posicionamento da gestão de marca como estratégia competitiva para o golfe olímpico por
meio de análise da CBG.
Este estudo assume, portanto, fundamental importância, uma vez que a gestão da marca
promove o autoconhecimento da organização, o esclarecimento de sua razão de ser, proposição
de valor e diferença competitiva. Esse autoconhecimento permite iniciar um processo de
identidade de marca a partir de uma posição firme e favorece a criação de soluções sustentáveis.
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2 | DESENVOLVIMENTO
O caráter discursivo e enunciativo da marca contemporânea e da gestão
de marca
A marca contemporânea assumiu uma posição de centralidade nas ações e comunicações de
todo tipo de organizações, deixando de ser apenas um nome ou um símbolo. Vásquez (2007,
p.201) considera que esta não pode ser identificada apenas por meio de uma característica
visual (logo), pois existem outras implícitas. Para a autora, a marca é vinculada não só à
qualidade física que ela representa, mas às associações emocionais e sociais que ela transmite.
É “um conceito, uma atitude, uma postura e um conjunto de valores que vão além dos
atributos do produto”.
Quatro características essenciais são destacadas por Perotto (2007, p.131-132). A marca
contemporânea é entendida como uma instituição social, ou seja, uma construção simbólica
compartilhada. Ela é uma abstração resultante de processos e estratégias de objetivação e
significação. É também um fenômeno discursivo, de características únicas, capaz de assimilar
uma variedade impressionante de conteúdos e de ser aplicada a universos bastantes distintos.
Além disso, sempre procura produzir algum sentido e ser significativa, atuando na dimensão
simbólica da sociedade e interagindo com valores. Por fim, a marca se institui como um
sujeito pela construção social de sua identidade.
Kapferer (2003, p.90) também considera que a marca é um ser discursivo. Para o autor,
o discurso se dá por meio de palavras, imagens, sons, cores, movimentos, estilo. Perotto
(2007), ao tratar o sentido discursivo da marca, apontou o processo de estruturação do
discurso como: (1) centralizante, pois todas as manifestações da marca são estrategicamente
coordenadas por um projeto consistente de sentido; (2) totalizante-convergente, pois todas
as ações e comunicações devem participar da construção da marca e expressar seu projeto
de sentido; e (3) multidimensional, pois suas gramáticas de produção se expandiram para
traduzir e controlar as diversas operações de investimento de sentido em meios, técnicas e
linguagens. Por sua natureza discursiva e seu caráter totalizante-convergente, a marca tornase, na perspectiva de Perotto, ao mesmo tempo depositária de ideologia e tributária de sentido,
sendo causa e efeito de seu próprio discurso.
A partir de todos estes pressupostos, Perotto (2007) sugere a marca contemporânea como
um enunciador, um discurso com estratégias centralizadas nas gramáticas de produção e
de reconhecimento de sentido para construir, no espaço simbólico, um lugar de ser, uma
identidade e uma imagem.
Embora não seja um conceito final, as perspectivas aqui apresentadas nos fornecem uma
visão abrangente da marca como um leque de resultados tangíveis e intangíveis. Sua gestão
apoia-se, portanto, na identidade e na atribuição de valor por meio de associações, estratégias
de posicionamento e análises do mercado-alvo. A identidade é a expressão visual e verbal
de uma marca; dá apoio, expressão, comunicação, sintetização e visibilidade. Para Aaker e
Joachimsthaler (2007), cada marca gerenciada ativamente necessita de uma identidade, pois
é o que orienta e inspira o programa de sua construção. Os autores consideram que, para uma
marca ser forte, ela precisa de uma identidade clara e valiosa:
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Os melhores sistemas de identidade de marca são memoráveis, autênticos, significativos, diferenciados,
sustentáveis, flexíveis e agregam valor. A identidade visual engatilha a percepção e desencadeia associações
a respeito da marca. (WHEELER, 2008, p.14)

É possível fazer inúmeras associações, e há diversas formas de atribuir valor, entre as quais
Aaker (1998) inclui a disponibilidade de informações. Resumir um conjunto de fatos e
especificações, criando um pacote compacto de informações ao consumidor e proporcionando
um meio fácil de assimilá-las pode servir como importante base para diferenciação.
Como parte integrante do processo, o posicionamento da marca ajuda a priorizar e focalizar
a identidade de marca, determinando os objetivos da comunicação e a proposta de valor que
será ativamente transmitida aos públicos estratégicos.
O posicionamento, ou estratégia de posicionamento, pode ser usado para refletir como uma empresa está
procurando ser percebida – que imagem-conceito deseja. Uma marca bem posicionada terá uma atraente
posição competitiva, suportada por fortes associações de marca. Assim, as decisões de posicionamento
provavelmente determinarão o sucesso de curto prazo e a viabilidade de longo prazo. É preciso considerar
quais associações devem ser enfraquecidas ou eliminadas e quais devem ser criadas ou fortalecidas, pois
elas precisam apoiar vantagens competitivas que sejam sustentáveis e convincentes. (AAKER, 1998,
p.115)

Aaker (1998) ainda considera que as decisões de posicionamento devem se basear em
autoanálise, nas associações dos concorrentes e no mercado-alvo. A autoanálise é importante
para que a marca não tente ser o que não é: antes de posicionar a marca, o autor considera
importante assegurar que a marca possa dar o que promete. Também é crucial perceber as
associações já existentes, pois, em geral, é melhor incrementá-las ou criar novas do que mudálas ou neutralizá-las. E, mediante a análise do mercado-alvo, é possível desenvolver associações
significativas. Além de criar, é necessário manter as associações. Isso exige consistência ao
longo do tempo e um programa de marketing e de comunicação adequado.
Mesmo não sendo possível controlar a identidade e a imagem-conceito que a marca terá
para os públicos estratégicos, com uma boa proposta de identidade, associações coerentes e
criativas e um posicionamento adequado é possível estabelecer boas políticas de gestão.
A estratégia de marca eficaz proporciona uma ideia central unificadora ao redor da qual são alinhados
todos os comportamentos, as ações e comunicações. Ela funciona por meio dos produtos e serviços e é
eficiente o tempo todo. As melhores estratégias de marca são tão diferenciadas e poderosas que driblam a
concorrência. Elas também são fáceis de descrever, seja você um alto diretor ou um simples empregado.
(WHEELER, 2008, p.44)

Para Wheeler (2008) a estratégia de marca é construída a partir de uma visão, está alinhada
com a de marketing, emerge dos valores e da cultura de uma empresa e reflete uma profunda
compreensão das necessidades e percepções dos públicos e grupos de relacionamento.
Diagnóstico estratégico rumo ao golfe olímpico
O diagnóstico estratégico teve por base três análises principais: análise SWOT das relações entre
as competências da organização (forças e fraquezas) e as condições ambientais (oportunidades
e ameaças), mapeamento da concorrência e mapeamento dos stakeholders.
As forças, ou “forças potenciais”, observadas são: (1) mentalidade estratégica da organização com
desenvolvimento contínuo de competências estratégicas; (2) criação de liderança operacional

83

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

no organograma da organização; (3) organograma estruturado por áreas estratégicas de
negócios com quadro de pessoal qualificado e com potencial de desenvolvimento.
As fraquezas, entendidas como limitações, desvantagens e dificuldades, são: (1) necessidade
crescente de recursos e falta de recursos para implementação das ações; (2) indefinição de
visão estratégica e pouca disseminação.
As oportunidades, ou condições favoráveis no mercado, são: (1) o Brasil contará com o
primeiro campo olímpico do mundo, o que pode inserir o país na rota do golfe mundial;
(2) maximização da imagem esportiva; (3) liderança de mercado reconhecida; (4) atração de
novos e mais recursos; (5) espaço para o crescimento do golfe no Brasil e o surgimento de uma
nova geração de golfistas; (6) visibilidade do golfe brasileiro na mídia.
As ameaças, condições externas que podem impedir, inibir ou reduzir a consecução dos
objetivos da gestão de marca, são: (1) não atendimento dos requerimentos do COI e da
Federação Internacional de Golfe (IGF), o que coloca em risco a manutenção do golfe no
programa olímpico; (2) falta de comunicação entre os stakeholders (públicos e grupos de
relacionamento) quanto aos desafios e à implementação das ações; (3) aspecto cultural, pois há
uma percepção de que se trata de um esporte de elite; (4) baixa penetração no público impacta
negativamente na formação de futuros atletas de alto rendimento; (5) descontinuidade ou
perda de patrocínios.
A análise SWOT permite detectar ações que devem ser desenvolvidas pela organização.
Podemos observar que a gestão da marca é estratégica nesse cenário, pois comanda iniciativas
como: associar forças a oportunidades (o desenvolvimento contínuo de competências estratégicas
e um quadro de pessoal qualificado formam a combinação necessária para uma gestão integral
e profissional da marca, o que desempenhará um papel fundamental na maximização das
oportunidades); converter fraquezas em forças; converter ameaças em oportunidades.
A fim de ampliar a diversidade da concorrência, foi realizado um mapeamento dos mais
relevantes e se identificou o fator crítico para o golfe em cada situação: (1) concorrência
entre modalidades: na disputa pela permanência no programa olímpico, o golfe concorre
com outros esportes candidatos, fora os oficiais do programa. A 114ª Sessão do COI, em
2002, estabeleceu um limite máximo de 28 esportes, 301 eventos e 10.500 atletas nos Jogos
Olímpicos; (2) concorrência entre países: na disputa por vagas no evento, classificam-se 60
em cada chave (masculina e feminina). Os 15 primeiros do ranking mundial têm vagas
garantidas, com limite de quatro representantes por país. O fator crítico consiste em classificar
o Brasil para disputar os Jogos Olímpicos; (3) concorrência de recursos: destacam-se os recursos
humanos e financeiros. Sob a ótica deste último aspecto, a distribuição de recursos públicos
como a Lei Agnelo/Piva, a Lei de Incentivo ao Esporte e convênios baseia-se em critérios
técnicos, de acordo com o desempenho esportivo; recursos privados estão relacionados ao
valor da associação de marcas, produtos e serviços, gerando uma perspectiva comercial junto
a patrocinadores, parcerias e apoios. A questão aqui é manter e ampliar as fontes de renda;
(4) concorrência de consumidores: na disputa pela preferência, admiração e adesão do público,
o golfe deve buscar soluções sustentáveis para inspirar uma nova geração de golfistas, ampliar
as categorias de base e ajudar a levar os jogadores para quadros cada vez mais competitivos;
(5) concorrência por voluntários: uma cultura que cresce no Brasil, ganhando reconhecimento
social e empresarial. A viabilidade econômica dos eventos de alto rendimento depende do
voluntariado esportivo, cuja ação beneficia o desenvolvimento dos mesmos e alarga sua rede
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de contatos. No golfe, eles poderão encontrar formas de participação onde aprenderão novas
habilidades que são transferíveis para o dia a dia.
Com o mapeamento dos stakeholders, buscamos identificar as diversas partes interessadas que
interagem com a organização e englobá-las em dois grupos principais: stakeholders que constroem
o valor da marca – colaboradores, gerência, voluntários, equipe técnica (técnicos, treinadores,
professores, preparador físico, nutricionista, entre outros); stakeholders que avalizam a marca,
subdivididos ainda em 4 grupos principais: órgãos internacionais que regem o golfe mundial
mediante canais de networking e absorção de melhores práticas (The R&A, IGF, Federación
Sudamericana de Golf, United States Golf Association - USGA, Professional Golf Association
– PGA); órgãos governamentais que regulam e impactam o segmento esportivo (COB,
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Ministério do Esporte,
Ministério do Turismo); público influenciador (atletas, praticantes, federações, fornecedores
terceirizados, associações, clubes e campos de golfe, formadores de opinião, comunidade,
concorrentes); público empresarial (patrocinadores, empreendedores, investidores, parceiros,
fornecedores – equipamentos, maquinários, eventos, torneios, entre outros).
A conclusão das três análises permitiu identificar que uma gestão integral e profissional da
marca pode maximizar as oportunidades, converter as ameaças em oportunidades, transformar
fraquezas em forças e, assim, constituir uma diferença significativa na disputa pelos espaços
olímpicos. Já o mapeamento das concorrências demonstra a necessidade de um processo de
liderança na criação de diferenciais competitivos. E o mapeamento dos stakeholders permite
identificar o relacionamento da marca com os públicos estratégicos.
A gestão de marca como estratégia competitiva para o golfe olímpico
O estudo buscou investigações na área de gestão da CBG para situar o gerenciamento da
marca nesse contexto. Desde que o golfe foi anunciado como esporte olímpico, se iniciou
uma análise das mudanças necessárias para conduzir um processo de gestão profissional frente
ao novo ambiente operacional.
Para a condução de um bom encaminhamento estratégico, procura-se sensibilizar a alta direção
quanto à mentalidade para o futuro da organização. O gráfico a seguir apresenta a variação de
uma mentalidade imediatista e operacional, baseada no curto prazo – característico de setores
e entidades que atendem a demandas específicas. A mentalidade estratégica é necessária para
a visão do futuro a fim de se posicionar em uma perspectiva global.
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Figura 1 – Mentalidade imediatista, operacional e estratégica (Costa, 2012)

A criação de um papel de liderança foi fundamental, resultando em um novo organograma
com destaque para a criação de um cargo de gerente executivo, atuando como líder operacional
e ponte estratégica da governança junto à equipe de colaboradores.

Figura 2 – Organograma resumido da CBG (2012)

A gestão de recursos humanos passa a considerar que o futuro do golfe depende de profissionais
altamente qualificados. Para criar um diferencial sustentável, a organização precisa manter,
encontrar e recrutar esses profissionais de forma eficiente.
Paralelamente ao processo de mudança, inicia-se a formulação do planejamento estratégico,
identificando a missão e os objetivos para o período de 2012 a 2020. Um dos maiores desafios
é a importância do alto rendimento, dada a inexperiência no ambiente olímpico. A atuação
passa a ser por áreas estratégicas de negócios, definindo-se os planos de ações.
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Nessa série de avanços de gestão frente ao novo ambiente organizacional, a gestão da marca é
importante como estratégia competitiva para maximizar o alcance dos resultados.
O processo de construção da marca permite apropriar-se dos ideais fundamentais que regem
esse processo, conforme estabelece Wheeler (2008): visão (o fundamento, a inspiração, a
visão clara e acessível de um líder eficaz, articulado e apaixonado que mapeia uma estratégia
para o futuro motivando e inspirando as pessoas); significado (o ponto de concentração para
produzir consenso em um grupo de tomadores de decisão. A concordância sobre a essência
e os atributos da marca constrói sinergia crítica e precede qualquer apresentação de soluções
visuais. Quando uma nova identidade é lançada, ela se integra à cultura da organização
como uma lembrança visual do significado da marca); autenticidade (autoconhecimento; só
é possível se a organização tiver bem clara sua razão de ser, sua proposição de valor, sua
diferença competitiva); coerência (qualidade que assegura que todos os pontos de contato são
projetados para construir o valor da marca pela repetição, persistência e frequência. Cada
ponto de contato é considerado uma experiência. A marca deve ecoar o efeito desejado –
aparência e sentido, uma única voz, uma única estratégia empresarial, qualidade uniforme,
clareza e simplicidade); diferenciação (as marcas sempre competem entre si; a identidade
visual deve produzir um reconhecimento imediato, único e diferenciado); flexibilidade
(assegurar a funcionalidade da marca nas diversas situações – proporção de uso, combinação
de cores, mídia eletrônica e impressa, padrões para uniformes. Uma identidade eficaz dá
apoio a uma estratégia de marketing evolutiva e ajuda na arquitetura de marca e nos padrões
de normatização); sustentabilidade (capacidade de perdurar em um ambiente em constante
mudança; a credibilidade é comunicada em parte por uma marca que não flutua com as
mudanças ou tendências do mercado); comprometimento (gestão permanente da marca,
incluindo um método de verificação e equilíbrio para realizar a auditoria do desenvolvimento
progressivo, além de criar padronização e diretrizes para assegurar que todas as aplicações
futuras sigam a proposição do programa) e valor (demonstrado por meio da qualidade superior
de seus produtos e serviços e da dedicação incondicional para ir ao encontro das necessidades
dos stakeholders. Uma identidade eficaz é valorizada porque ela constrói consciência, aumenta
o reconhecimento, comunica a qualidade e a habilidade de ser único e expressa uma diferença
competitiva).
O processo de construção e avaliação da marca deve ser conduzido pelos gestores principais
da organização (de cima para baixo) e ter o envolvimento dos stakeholders (de dentro para
fora). A importância da estratégia de marca e o custo da construção da identidade devem ser
compreendidos nos níveis mais altos e em todas as áreas funcionais de uma organização – não
apenas nas de vendas e marketing, mas também nas jurídica, financeira, operacional e de
recursos humanos. A estratégia de marca precisa ter ressonância com todos os stakeholders e
deve identificar os pontos de contato, além de abraçar cada oportunidade de posicionar com
clareza, contexto e inspiração uma proposição de valor única por meio de sua visão, suas
ações, sua expressão e suas experiências.
Para assegurar que a identidade de marca seja graficamente forte e possa ser reproduzida em
milhares de aplicações, é necessária a participação de empresas especializadas e experientes. O
mapeamento dos stakeholders também permite identificar os pontos de contato nos quais cada
grupo interage com a organização para que cada um seja uma oportunidade para fortalecer a
marca e comunicar sua essência.
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A gestão da marca, situada no centro das ações da organização, ajudará a evoluir o plano
estratégico da organização com base nos três pilares do seu processo de construção: identidade,
atributos e essência da marca.
A identidade é a expressão visual e verbal de uma marca. Ela começa com um nome e um
símbolo e evolui para se tornar uma matriz de instrumentos e de comunicação. A identidade
de marca aumenta a conscientização da história, cultura e valores da organização. Atributos
são os diferenciais, conhecidos, percebidos, assimilados e desejados por todos os públicos
estratégicos; devem ser claros, traduzidos em poucos adjetivos; são comunicáveis com menos
discurso e mais entrega; devem permear todos os produtos, processos e ações da organização.
A essência da marca é seu valor central, definida com base em pesquisa quanto à percepção
que a marca possui, ao perfil do público a ser atingido, à relevância para esse público e às
estratégias de posicionamento.
Com base nisso, uma nova identidade poderá: expressar quem é a organização, associá-la
a imagens e ideias, ajudá-la a construir um patrimônio ao longo do tempo e proporcionar
consistência nos canais de comunicação. A identidade está diretamente relacionada ao design,
cuja essência da aplicação deve ser: transmitir a personalidade da marca, alinhar-se com a
estratégia de posicionamento, criar um ponto de vista, aparência e sentido, fazer o sistema de
design funcionar em todas as mídias, facilitar a compreensão do público-alvo, e diferenciar,
diferenciar, diferenciar. A essência deve estar totalmente integrada aos imperativos da aplicação
do design: explorar oportunidades para controlar a percepção em todos os pontos de contato,
criar uma linguagem visual unificada, dar foco aos detalhes, possuir obsessão pela qualidade
e manter gestão permanente da marca.
A participação do golfe pode ser maximizada por meio de um posicionamento adequado,
explorando-se e evidenciando-se atributos expressivos da modalidade: alta performance (o
golfe exige habilidade, precisão e inteligência dos jogadores, uma evolução constante para
aprender, conhecer, dominar a técnica e atingir os objetivos); excelência (esportiva – habilidade
e precisão técnica; de conduta – golfe como meio de desenvolvimento pleno para lidar com
dificuldades, mantendo princípios éticos, treinando concentração e força mental, além de
sempre demonstrar consideração aos outros acima de tudo, o que se reflete em várias situações
como autocontrole e compostura; de valores – o espírito do golfe associa-se a valores que
promovem o desenvolvimento do caráter e dos valores da vida por meio do jogo, como
honestidade, integridade, espírito esportivo, respeito, confiança, cortesia, responsabilidade,
discernimento, perseverança); diferencial da marca (esporte de relacionamento, de proximidade
entre pessoas, com a natureza e consigo mesmo; universalidade – golfe para todas as idades,
habilidades e sexos; longevidade – longa duração da prática esportiva; o fato de não haver dois
campos de golfe iguais diferencia o esporte de outros que são praticados sempre nas mesmas
condições; novo campo, novo jogo, pois é diferente jogar no meio de uma floresta ou em um
campo links perto do mar, e, mesmo que se pretenda jogar no mesmo campo, dependendo
das condições climáticas haverá diferentes experiências de jogo).
Parte integrante do processo de gestão da marca será a capacidade da organização para agir em
sintonia com sua essência, de forma integrada e inovadora, criando relações de qualidade com
todos os públicos estratégicos, garantindo um desempenho superior e sustentável. O desafio
para a organização é garantir uma postura empresarial na qual a marca seja o objetivo da
gestão, alinhando produtos, processos, ações e comunicação. A prioridade passa a ser a visão
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da marca como principal patrimônio e elemento mais competitivo da organização.
Como resultado, a clareza de visão e objetivos dará norte e sentido à marca de acordo com as
estratégias, mediante envolvimento da organização, que vai transformar valores e promessas
em atitudes e experiência de marca.
Uma vez promovido o entendimento da importância da gestão de marca e sua implementação,
de acordo com Wheeler (2008, p.80-81), os passos seguintes são um processo universal de
identidade de marca básico para todas as iniciativas bem-sucedidas, contemplado em cinco
fases: (1) condução da pesquisa – engloba tornar claro visão, estratégia, metas e valores,
pesquisar as necessidades e percepções dos stakeholders, conduzir auditorias sobre marketing,
concorrência, tecnologia, jurídica e linguagem, entrevistar a gerência-chave, analisar as marcas
e as arquiteturas de marca existentes e apresentar relatórios de auditoria; (2) classificação da
estratégia – engloba sintetizar o que for aprendido, classificar a estratégia de marca, desenvolver
uma plataforma de posicionamento, cocriar atributos de marca, escrever um resumo de marca
(briefing), obter a aprovação, criar uma estratégia de nomes e escrever um resumo criativo; (3)
design da identidade – engloba visualizar o futuro, realizar um brainstorm de ideias, explorar as
aplicações, finalizar a arquitetura de marca, apresentar a estratégia visual e obter aprovação; (4)
criação de pontos de contato – engloba finalizar o design da identidade, desenvolver a aparência
e o sentido, começar a proteção da marca registrada, priorizar e fazer o design das aplicações e
do programa e aplicar a arquitetura da marca; (5) gestão de ativos – engloba construir sinergia
ao redor da nova marca, desenvolver a estratégia e o plano de lançamento, lançar interna e
externamente, desenvolver diretrizes de padronização e normatização e treinar os gestores da
marca.
O processo é definido por fases distintas com pontos lógicos de início e finalização, o que
facilita as tomadas de decisão nos intervalos apropriados. A duração estimada do projeto de
identidade de marca é de dois a três meses para cada fase elencada acima, condicionada pelos
seguintes fatores: tamanho e complexidade da organização, número de mercados atendidos,
tipo de mercado (nacional), natureza do desafio, pesquisa requerida, processo de tomada de
decisão, número de tomadores de decisão e de aplicações.
O custo de investimento nesse processo é estimado entre R$ 50 mil e R$ 150 mil, faixa
variável de acordo com os especialistas contratados. A organização pode recorrer a profissionais
específicos para cada fase, como consultorias de pesquisa de mercado, ou a uma empresa que
englobe todas as fases. O processo seletivo de especialistas é similar ao que as empresas usam
para escolher uma consultoria. A chave é estabelecer com clareza os objetivos do projeto, o
orçamento e o que deve ser entregue no final. O desenvolvimento de uma marca de classe
nacional e mundial, de um sistema de identidade integrado e de uma arquitetura de marca
sustentável é uma disciplina complexa de design que requer experiência.

3 | considerações finais
Embora este estudo não pretenda afirmar a existência de soluções simples ou absolutas para o
controle de uma gestão de marca, fica claro que a razão principal de sua exploração é sugerila como ferramenta imperativa na compreensão de que o golfe vive um momento único, em
função do momento do esporte no Brasil e da necessidade de um processo de liderança na
criação de diferenciais competitivos, na disputa pelos espaços olímpicos.
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Com o estudo, podemos concluir que a gestão da marca funciona como uma ferramenta
que estabelece processo e estratégia para impulsionar o golfe e utilizar cada ponto de contato
para fortalecer a marca e comunicar sua essência. A CBG, na posição de alta liderança, deve
estar centrada e ser responsável por expressar a estratégia de marca para que se estabeleça um
diferencial competitivo. O desafio é captar o espírito dos Jogos Olímpicos e combiná-lo com
a cultura diferenciadora, de forma a encontrar uma solução criativa de marca que promova
orgulho, diferencial competitivo e uma forte ideia central. Como resultado, teremos uma
direção estratégica compartilhada para o golfe de forma a construir confiança, promover
consciência e proporcionar uma ideia central unificadora, ao redor da qual são alinhados
todos os comportamentos, ações e comunicações a fim de criar relações de qualidade com os
públicos estratégicos e garantir um desempenho superior e sustentável.
A marca como estratégia de gestão aliada à crescente amplitude e alcance dos Jogos Olímpicos
proporcionará uma expansão das forças para o desenvolvimento do esporte e o enaltecimento
dos diferenciais competitivos na disputa pela permanência do golfe no programa olímpico.
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Resumo

Este artigo tem como objetivo desenvolver e demonstrar a aplicabilidade de indicadores de
desempenho que orientem as tomadas de decisão dos gestores das organizações esportivas.
Além disso, que cumpram o propósito de monitorar o desenvolvimento das atividades esportivas utilizadas pelas entidades. O estudo de um modelo adaptado de indicadores que
mensuram o desempenho do esporte servirá como importante ferramenta de gestão às instituições esportivas responsáveis pela preparação e desenvolvimento de nossos atletas para os
Jogos Olímpicos Rio 2016. A metodologia, baseada no modelo PDCA (Plan, Do, Check e
Action), avalia a integração e o balanceamento dos principais indicadores de desempenho de
uma organização – das ações estratégicas às operacionais – e estabelece objetivos claramente
definidos para cada função e nível relevante da organização. Assim, esse modelo busca monitorar a missão, a estratégia e os objetivos específicos da organização, evidenciando as medidas
da governança tangíveis em busca da excelência.
Palavras-chave: gestão, indicadores, estratégia, governança, organizações olímpicas esportivas.

Abstract

This paper aims to develop and demonstrate the applicability of performance indicators designed
to guide the decisions of the top managers of Sport Organizations. Furthermore, fulfilling the
objective to monitor and validate the development of sport activities developed and practiced by
these entities along the time. The study of this indicators model adapted to measure the sport performance will be a great tool to assist the management for the sport institutions responsible for
the preparation and development of our athletes for the Rio 2016 Olympic Games. The applied
methodology is based upon the PDCA (Plan, Do, Check and Action), this methodology refer to
a metrics which views the integration and balance of all main existing performance indicators
inside an organization, involving from different areas and processes of the strategic actions to the
most simple operations; establishing the objectives for each function and relevant levels inside the
organization and assigning clearly indicated goals for each sector. Therefore, this model attempts to
monitor the mission and the strategy designed by the entity as well as its specific objectives placing
in evidence the measures of the tangible governance in the search for excellence. The proposal of this
work is to suggest an efficient control model and to demonstrate the importance of the utilization of
performance indicators to the adequate monitoring of the strategic planning recommended by the
Olympic Sport Organizations in the search for the success of the expected results.
Keywords: management, indicators, strategy, governance, olympic sport organizations.
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1 | INTRODUÇÃO
Em um ambiente que se apresenta cada vez mais mutável e imprevisível, onde a exigência
por resultados assume expectativas elevadas, as instituições são forçadas a buscar novas ideias,
ferramentas e métodos, a fim de aperfeiçoar o processo de gestão e melhorar continuamente
o desempenho. Esse cenário exige a revisão de vários preceitos, e dentre eles está a forma de se
acompanhar e avaliar o desempenho, elemento básico dentro do processo de gestão.
A maioria dos sistemas de gestão continua bastante convencional, centrando o processo de
medição de desempenho em indicadores financeiros e contábeis com pouca profundidade na
eficiência operacional e nos resultados produzidos. Os indicadores tradicionais são concebidos
dentro de uma visão departamental, afastando-se dos objetivos estratégicos da organização.
O grande desafio ao se elaborar indicadores de desempenho é conseguir implantar conceitos
e métricas que reflitam os resultados estratégicos esperados pela organização e estimulem de
fato o caminho da excelência. Um dos pontos-chave para o sucesso é atuar com transparência,
nas áreas específicas de trabalho, entre as diversas atividades de uma organização, mantendo
o objetivo na busca por resultados.
Este estudo trata de estruturar, no Clube Pinheiros, a gestão do esporte competitivo,
denominado esporte de alto rendimento, orientada para a formação de atletas com potencial
olímpico.
Como a maioria das instituições centenárias, o Clube Pinheiros é constituído por conselheiros
e diretores de diversas áreas de interesse dos associados, como atividades culturais, sociais,
esportivas e de lazer, administrado por um sistema presidencialista centralizado.
As principais diretrizes da diretoria executiva se dão através do comitê deliberativo, formado
por mais de 200 conselheiros eleitos pelos associados e divididos em grupos diversos,
representando aproximadamente 40 mil associados.
Diante do desafio da busca por excelência e da necessidade de se proteger a estrutura
organizacional do esporte de alto rendimento dentro do Clube Pinheiros, foi preciso um
objetivo específico para o esporte. A resistência contra mudanças de gestão para a implantação
de um modelo mais moderno é sempre complexa quando acontece em casos como o do
clube, com um grupo gestor extremamente heterogêneo. Foi necessário modernizar a gestão
do esporte para agilizar processos e conferir mais independência nas tomadas de decisões,
envolvendo delegação de poderes e descentralização das atividades sem que houvesse ruptura
da missão global do clube ou impacto nos valores da organização.
O clube, em 2012, vai dispor de um orçamento anual aproximado de R$ 125 milhões (R$
114 milhões de custeio mais R$ 11 milhões de projetos incentivados, conforme figura 3 nos
anexos). Para desenvolver o esporte de base e de alto rendimento, o clube dispõe historicamente
de 20% do orçamento de custeio (R$ 23 milhões, conforme figura 4 nos anexos) mais R$ 11
milhões provenientes de leis federal e paulista de incentivo ao esporte. Em 2012, portanto, a
receita do esporte, no Clube Pinheiros, será de aproximadamente R$ 34 milhões. A principal
estratégia adotada, na mudança de gestão do esporte, foi trabalhar na composição cuidadosa
do corpo diretor responsável, trazendo pessoas experientes em gestão empresarial e com
amplo conhecimento do esporte competitivo. Foram contratados também novos gerentes e
supervisores preparados para liderar equipes operacionais de maneira eficiente.
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O grupo de trabalho do Pinheiros é claramente orientado a assumir posições de alto grau de
responsabilidade, atuando sob forte pressão na execução diária das atividades. Essa dedicação
ao esporte é o maior diferencial da gestão, nos últimos anos, o que acarretou em melhor
desempenho no último ciclo olímpico, evidenciando a necessidade de mais eficiência,
flexibilidade e dinamismo na administração dos recursos.
Esse processo está dando origem ao modelo descentralizado de gestão por indicadores de
desempenho, que retratam aumento de interatividade dos departamentos correlatos, alta
delegação de poderes e equipes mais participativas, comprometidas com os resultados.

2 | DESENVOLVIMENTO
Para a implantação do novo modelo de gestão foram definidas: a visão, a missão e os objetivos
estratégicos esportivos do Clube Pinheiros.
Visão
Ser referência mundial na formação e preparação de atletas de nível olímpico.
Missão
Proporcionar aos atletas em formação e potenciais atletas olímpicos a capacitação e o
desenvolvimento técnico específico por modalidade, por meio de um corpo de profissionais
habilitados, promovendo a educação e a valorização da cidadania através do esporte,
fomentando e difundindo a cultura esportiva norteada por valores éticos e morais.
Objetivos Estratégicos Esportivos
Elaborar projetos específicos e bem dimensionados na formação olímpica aderente às leis de
incentivo ao esporte.
Consolidar os programas de treinamento e capacitação existentes, respeitando o nível de
desenvolvimento do atleta em formação.
Formar uma nova geração de atletas brasileiros com potencial olímpico.
Para elaboração dos indicadores de desempenho, o presidente do Esporte Clube Pinheiros
autorizou, no início de 2012, a constituição de comissões para melhoria da gestão integrada dos
trabalhos, e sua atuação é essencial para o desenvolvimento e a implantação dos indicadores.
A Comissão Esportiva é responsável por analisar, filtrar e priorizar todas as novas implantações
de atividades e ações que possam contribuir com desenvolvimento e crescimento do esporte
de competição.
A Comissão de Gestão tem como responsabilidade principal revisar e acompanhar os processos
operacionais, criando a base dos indicadores de desempenho. Esses indicadores surgiram a
partir da parametrização dos processos entre as diversas áreas de interatividade, na rotina do
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esporte, buscando sempre a aplicação dos recursos de forma equilibrada para a realização das
necessidades planejadas dentro do orçamento pré-estabelecido. Para isso passou-se a definir
anualmente um plano orçamentário segmentado por centros de custos.
A Comissão de Tecnologia da Informação tem o desafio da gerar as informações, compondo
um banco de dados completo que possa servir para aprimorar e controlar o conteúdo histórico
dos atletas, relatórios gerenciais por modalidade, identificação de desempenho de grupo de
atletas por faixas etárias e cruzamento de informações de categorias de base até o esporte de
alto rendimento.
Os indicadores utilizados estão divididos em três níveis: estratégico, tático e operacional. No
Organograma do Esporte (Figuras 1 e 2 no anexo), essas divisões são claramente identificadas
e definidas.
Indicadores Estratégicos: respeitando o Orçamento Anual, determinando o esporte de
competição, tratamos de definir todas as ações e os planos prioritários para atingir as metas
estipuladas e os resultados desejados. Está incluído nesse processo o investimento de custeio
– valor que o clube disponibiliza para o esporte competitivo –, patrocínios e projetos de leis
de incentivo ao esporte.
Indicadores Táticos: considerando os recursos destinados às diversas modalidades, separamos
a fatia do investimento a fim de atingir a quantidade de atletas com potencial de integrar
as seleções nacionais, principalmente em Jogos Pan-americanos, Olímpicos e Campeonatos
Mundiais, e dividimos o investimento por modalidade procurando respeitar possíveis
diferenças de maturidade entre as metas do clube e as do país.
Indicadores Operacionais: são considerados indicadores de eficiência técnica voltada ao
atendimento direto ao atleta e referem-se tanto à equipe técnica da modalidade quanto às
equipes de apoio, que são chamadas de CIAA – Centro de Apoio Integrado ao Atleta. De
acordo com a estratégia e o desempenho das modalidades, a divisão dos investimentos é
direcionada à equipe multidisciplinar: técnicos, preparadores físicos, médicos esportivos,
psicólogos, fisioterapeutas e biomecânicos.
METODOLOGIA
Hoje, o Esporte Clube Pinheiros utiliza o modelo PDCA (Plan, Do, Check e Action) como
ferramenta principal de gestão. Em ocasiões pontuais, são utilizados indicadores gerados pelo
BSC (Balance Scorecard), mas isso ainda não está integrado ao sistema da agremiação.
O esporte competitivo é parte integrante do Esporte Clube Pinheiros. Os relatórios gerenciais
e os indicadores gerados hoje pelo sistema apresentam uma visão global da instituição.
O principal desafio deste estudo é gerar indicadores específicos para o esporte de alto
rendimento, uma vez que os relatórios gerados hoje não refletem as necessidades de números
e indicadores que sirvam como base nas tomadas de decisões para uma gestão segura e
adequada.
Na estruturação de um modelo de gestão descentralizado encontramos a sistemática
conhecida dos três níveis de indicadores inteligentes – estratégico, tático e operacional – a
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partir do modelo PDCA de controle, o qual inter-relaciona o planejamento com as atividades
de verificação e atuação corretiva e compara o resultado obtido com as metas, utilizando um
painel com gráficos e análises críticas de desempenho. O objetivo é que o realizado esteja
mais próximo possível do planejado, demonstrando, assim, um domínio do processo, sendo
necessário atuar corretivamente sempre que o resultado for insatisfatório. É importante
observar que as ações corretivas dependem fundamentalmente de que o operador domine
o processo, e o objetivo final é, com o tempo, aprimorar o planejamento a fim de tornar o
processo previsível.
Para o gerenciamento da rotina, o operador de um processo deve gerenciar seus itens de
controle de modo que estes deem sustentação aos itens de controle da alta administração.

A relação entre as pirâmides de planejamento e o resultado do modelo de gestão mostra
claramente a relação de causa e efeito, em que um item de controle da administração precisa
ser sustentado por ações do operador de um processo da rotina (onde as coisas acontecem),
tendo que ocorrer sobre o alinhamento entre as ações e controle.
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
O mapa estratégico é um instrumento de comunicação em que são estabelecidas as diretrizes
a partir das quais se definem indicadores estratégicos e metas.
Nesse contexto, é fundamental entender que uma meta estratégica é consequência das metas
dos indicadores técnicos de sustentação e dos indicadores táticos, que mostram se a eficiência
das ações operacionais está atendendo as metas estratégicas. O programa de metas pode
ser igualmente dividido com pesos diferenciados para compor um sistema de meritocracia
destinado à análise dos colaboradores do grupo: 25% de metas individuais, 35% de metas
gerenciais e 40% de metas globais.
As reuniões mensais de avaliação de desempenho (indicadores estratégicos e itens de
sustentação) partem da base da organização, passando pelos supervisores de equipes para os
gerentes de área, gerência geral, até que os dados cheguem à diretoria executiva.

AVALIAÇÃO
A análise de gestão de desempenho pelos indicadores estratégicos faz parte da reunião
mensal da comissão gestora. Verifica-se o mapa estratégico geral com foco nos pontos
críticos sinalizados, observando-se os indicadores das determinadas ações e projetos e se há
necessidade de discutir, em profundidade, o conteúdo do indicador a ser detalhado. A partir
daí acontecem as recomendações e as sugestões de mudanças, que devem ser registradas e
monitoradas na tomada de decisões e podem ser levadas ao colegiado.
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SUGESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
Indicadores sugeridos à Comissão de Gestão para o sistema que o Esporte Clube Pinheiros
utiliza como ferramenta de gestão com o objetivo específico de acompanhar e controlar a área
de esportes de competição:
Indicadores estratégicos:
• Quantidade de crianças desenvolvidas pelas escolinhas de esportes que migram para a
atividade competitiva;
• Quantidade de atletas nas categorias de base (14 a 19 anos);
• Quantidade de atletas no alto rendimento;
• Perda de atletas por desistência ou por troca de clube;
• Quantidade de atletas que integram as principais competições (Pan-americanos,
Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos);
• Resultados das competições (medalhas);
Indicadores táticos:
• Volume de recursos alocados por modalidade;
• Monitoramento dos resultados por modalidade;
• Qualidade do atendimento;
• Volume de captação;
• Pós-venda dos patrocinadores;
Indicadores operacionais:
• Orçamento de receita por modalidade;
• Orçamento de despesa por modalidade;
• Cumprimento dos treinamentos planejamento x realizado;
• Atendimento aos contratos de atletas;
• Técnicos e prestadores ligados ao esporte;
Adicionalmente, é de fundamental importância a elaboração e execução de projetos que
deem suporte ao planejamento estratégico, como, por exemplo, os projetos de captação de
patrocínios e de recursos através das leis de incentivo ao esporte.

98

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

3 | considerações finais
Este trabalho é fruto do esforço que fazemos permanentemente com o intuito de evoluir,
na gestão de nossas organizações, em busca de um crescimento claro e coeso a partir do uso
eficiente de investimentos disponíveis para o desenvolvimento do esporte.
A confecção deste trabalho demonstrou que sempre é possível realizar mudanças. Muitas
vezes não somos capazes de vencer a inércia do cotidiano, mas podemos ser criativos e iniciar
a mudança em pontos isolados. Ou seja, é necessário agir e plantar as sementes mesmo que o
esforço não apareça no início das atividades.
Temos que capacitar profissionais e voluntários que assumam responsabilidades de corpo e
alma e estejam preparados para fazer uso adequado dos recursos. O sucesso de um projeto
passa obrigatoriamente por um bom planejamento estratégico, objetivos claros e uma efetiva
gestão dos resultados, para que seja possível atingir o sucesso. Segundo W. Edwards Deming
(célebre consultor americano), “gerenciamento sem indicador é jogo sem placar”.
O esporte não é uma ciência exata, e as variáveis e as mudanças de comportamento
apresentadas durante um trabalho necessitam, fundamentalmente, de um elemento humano
com sensibilidade esportiva capaz de utilizar, no momento certo, os indicadores a seu favor
na gestão das instituições esportivas.
O Brasil vai atravessar um momento esportivo mágico até 2016. É preciso deixar um legado a
fim de formar as futuras gerações de gestores do esporte. Temos a obrigação de ser visionários
a fim de construir competências para transformar o esporte no País.
Jacques Rogge, presidente do COI, define: “Pelo fato de os esportes estarem embasados em
conceitos da competitividade justa e ética, a governança no esporte deve conter o maior grau
de transparência, democracia e responsabilidade.”
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ANEXOS
Figura 1 – Organograma ilustrativo
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Figura 2 - Diagrama de árvore dos indicadores

Figura 3 – Lei de incentivo ao esporte

Figura 4 – Receitas e despesas do esporte
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RESUMO

Os modelos de gestão do esporte influenciam diretamente no desenvolvimento dos diferentes
segmentos da indústria do esporte, bem como nos resultados que podem classificar um país
como potência esportiva mundial. O presente estudo tem como objetivo analisar diferentes
modelos de gestão esportiva de sucesso e propor um modelo eficiente de administração
para o Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas (CEAR), de modo que sejam
atingidos melhores resultados na performance de atletas de alto rendimento em competições
internacionais e, desta forma, colocar o Brasil como potência real. Para tanto, foram realizados
pesquisas bibliográficas, estudos de caso e entrevistas com integrantes do executivo municipal
de Campinas e competidores da Escola de Atletismo Orcampi e do Instituto Vanderlei
Cordeiro de Lima, que já utilizam o espaço do CEAR Campinas. Concluiu-se que o formato
de fundação pública como modelo de gestão para o CEAR Campinas pode promover agilidade
nos processos de licitação para conclusão de obras previstas, investimento do setor privado em
forma de patrocínios destinados a modalidades esportivas, ou ao próprio centro, e capacitação
de atletas de alto nível, tudo sem deixar de atender e obedecer à legislação vigente.
Palavras-chave: gestão, modelo de gestão, centro esportivo de alto rendimento.

ABSTRACT

Sport management models influence directly in the development of different areas of the Sports
Industry as well as influence on the results that can turn a country into worldsports sporting excellence
nation. The present study aims to analyze different models of successful sporting management and
propose a an efficient model for the Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas (high
performance Sports Center of Campinas city - CEAR) administration, so that Brazil can achieve
better results with high performance athletes in international competitions international and
thus become a real sporting excellence country. Therefore, literature searches and case studies were
conducted and interviews were made with members of the city executive power, competitors from
Escola de Atletismo Orcampi (Orcampi School of Athletic) and the Vanderlei Cordeiro Institute,
which is already using the Cear facilities.The conclusion is that a public foundation is an ideal
management model for the CEAR Campinas and can promote agility bidding process in order to
conclude the constructions of the sportive facilities planned, as well as speed up investments of the
private sector in the form of sponsorships for teams or the center itself and the preparation of high
level athletes - all of that attending the current legislation.
Keywords: management, management model, high performance sports center.
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1 | INTRODUÇÃO
O esporte é considerado um dos fenômenos de maior visibilidade e crescimento no cenário
mundial, tornou-se assunto de diversos campos da ciência e, atualmente, é sinônimo de
tecnologia, superação, lucro e desejo de milhares de pessoas (CAGIGAL, 1972). Diferentes
facetas do esporte vêm registrando importante crescimento, seja no número de praticantes
de alguma modalidade, seja no número de consumidores de produtos esportivos ou de
admiradores.
A Indústria do Esporte (PITTS; STOTLAR, 2002, p.XV) é considerada uma das atividades
econômicas que mais cresce em mercados globalizados, o que tem estimulado a entrada de
grandes corporações empresariais e tem requerido métodos modernos de administração
(PRONI, 1998, p.83).
Apenas para se ter uma ideia da importância econômica do esporte, segundo uma pesquisa
divulgada pela Sports Inc. e pelo Grupo Wharton de Associações Econométricas (WEFA), o
Produto Esportivo Nacional Bruto dos Estados Unidos (total de atividade econômica gerada
pelo esporte), no ano de 1987, foi de US$ 50,2 bilhões, o que representava 1,1% do Produto
Nacional Bruto total do país. Em 2002, o valor aproximado desta indústria, nos Estados
Unidos, era de 100 bilhões de dólares (PITTS; STOTLAR, 2002).
Segundo Pozzi (1998 apud GUISELINI, 2008, p.6) a indústria do esporte está crescendo
ao longo dos anos. Um dos maiores eventos esportivos mundiais, os Jogos Olímpicos,
atrai investimentos para o local onde é realizado, promove a geração de empregos diretos e
indiretos, aumenta consideravelmente o número de turistas ao país-sede durante o período da
competição – os jogos de Pequim, em 2008, tiveram uma audiência estimada em 2 bilhões de
telespectadores e o negócio avaliado em US$ 300 milhões pelos direitos de televisão (PUIG,
2006). De acordo com pesquisa divulgada na revista Viagem (editora Abril), de janeiro de
2012, Londres, sede dos jogos de 2012, registrou um aumento de 31% no número de turistas
150 dias antes do início da Olimpíada.
Leonardo Gryner, diretor geral dos Jogos Olímpicos Rio 2016, em entrevista ao semanário
Meio & Mensagem, em setembro de 2011, declarou que as negociações publicitárias dos
Jogos no Brasil devem render US$ 1,2 bilhão em patrocínios no país, estimativa tida como
conservadora – ainda assim, indicativa de que a Olimpíada do Rio de Janeiro caminha para
ser a mais rentável de todos os tempos. O reflexo no mercado deverá ser equivalente ao das
propriedades, ou seja, mais US$ 1,2 bilhão em ações publicitárias, promocionais e ativação.
A escolha do Brasil como sede da Olimpíada 2016 certamente fez com que diversos segmentos
da indústria do esporte no país buscassem alternativas de trabalho.
É preciso aproveitar bons momentos como este para evoluir tal indústria. Não descuidar da base, da
formação acadêmica e da capacitação dos gestores; olhar com seriedade para os atletas que representam
o país, dar condições adequadas de trabalho e ter uma visão macro para sua evolução (REIN, KOTLER,
SHIELDS, 2008, p. 9).

O novo negócio do esporte exige profissionais altamente capacitados e experientes, desejosos
de dominar suas complexidades (PITTS; STOTLAR, 2002).
A importância da gestão esportiva adequada para o alcance de resultados satisfatórios tem
sido amplamente discutida por vários autores (PIRES; SARMENTO, 2001; MARONI,
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MENDES; BASTOS, 2010). A profissionalização da gestão esportiva é o caminho para a
excelência e a única forma de maximizar as vantagens do “boom” de investimentos no setor
esportivo (ACOSTA, 2005; CORREIA; SOARES, 2005; REZENDE, 2000).
Dentro deste cenário insere-se, então, a necessidade de formação e de preparação adequada para
atletas de ponta como fator essencial para o crescimento e a evolução da indústria do esporte
no país, para um melhor aproveitamento das receitas geradas e movimento da economia em
torno de uma potência esportiva efetiva. No Brasil, a formação de atletas de alto rendimento
se dá tanto no setor público – por meio de projetos de formação e de incentivo (como o
Bolsa-Atleta, que visa garantir manutenção pessoal mínima aos atletas de alto rendimento,
buscando dar condições para que se dediquem ao treinamento esportivo e competições,
objetivando o desenvolvimento pleno da carreira esportiva) e de centros esportivos de alto
rendimento espalhados pelo país – quanto no setor privado, em geral através dos clubes
sociais, de projetos de núcleos esportivos de formação de grandes empresas e de iniciativas de
entidades particulares de ensino.
A cidade de Campinas, localizada no estado de São Paulo, foi uma das cinco localidades
escolhidas pelo governo federal para abrigar um Centro Esportivo de Alto Rendimento
(CEAR). Localizado em uma área de 162 mil metros quadrados, no km 89,5 da Rodovia
Anhanguera (Complexo Swiss Park), o Centro deverá ser referência para o esporte regional e
nacional. Com as obras iniciadas no ano de 2008, o complexo, atualmente, conta com pista
de atletismo – com certificação internacional nível dois -, quatro quadras de tênis oficiais
de saibro, complexo aquático com duas piscinas aquecidas – uma olímpica de 50 metros e
outra de 25 metros – e um tanque, em tamanho oficial, para saltos ornamentais. Dentro do
planejamento, ainda constam um ginásio poliesportivo, com capacidade para 5.000 pessoas,
com previsão de ser entregue em agosto de 2012, um ginásio para a prática de badminton e
alojamentos em estilo vila, com 120 casas de alvenaria e capacidade para receber cerca de 600
atletas.

Figura 1: Mapa do Centro Esportivo de Alto Rendimento Campinas (elaboração própria)

A missão do CEAR seria a de garantir o desenvolvimento máximo do talento dos atletas
com recursos humanos qualificados e através dos mais modernos métodos e equipamentos
técnicos, tecnológicos e científicos. Na prática, o propósito do Centro é o de promover a
formação e a capacitação de atletas, visando à excelente performance em competições
internacionais de alto rendimento, a partir dos Jogos Olímpicos de 2016, sediados no Brasil.
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Aproveitando, assim, a oportunidade desta grande competição, uma das principais no cenário
esportivo mundial, mostrar que o Brasil é uma potência esportiva em diversas modalidades, o
que atrairia mais investimentos em negócios do esporte para o país e para a região onde está
localizado o CEAR Campinas.
Apesar de ter parte da estrutura inicialmente planejada já entregue e, dessa forma, contar com
instalações que poderiam estar sendo utilizadas em sua capacidade total, o CEAR de Campinas
não possui nenhum modelo de gestão implementado, o que impede que o local cumpra com
seu propósito original de ser plataforma na formação de atletas de alto desempenho. Hoje o
CEAR tem convênio de uso da pista de atletismo com o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima
e com a Orcampi, e do complexo aquático com a Associação de Pais e Amigos da Natacão de
Campinas (APANC), além de um protocolo de intenções com a Confederação Brasileira de
Basquetebol para o uso do Ginásio Poliesportivo.
O presente estudo visa analisar diferentes modelos de gestão esportiva de sucesso e propor um
modelo eficiente de gestão para o CEAR Campinas, de modo que sejam atingidos os melhores
resultados de performance de atletas de alto rendimento em competições internacionais e,
desta forma, colocar o Brasil como potência mundial esportiva.
Discussão
Ao longo dos últimos anos, o esporte passou a movimentar altas cifras em diversos segmentos
que envolvem o desporto. O mercado, no qual os produtos oferecidos aos compradores
relacionam-se a esporte, fitness, recreação ou lazer, pode incluir atividades, bens, serviços,
pessoas, lugares ou ideias (PITTS; STOTLAR, 2002, p.5). A indústria do esporte, portanto,
abrange diversas atividades econômicas e envolve variadas relações sociais.
O significado do conceito esporte sofreu nos últimos anos modificações em todo o mundo, que passam
a apontar a importância desse setor não só como atividade de lazer ou simples competição, mas também
como atividade econômica, importante para a inclusão social [...] (ALVES; PIERANTI, 2006, p.3).

Um país ser considerado potência esportiva e celeiro de atletas de alto rendimento de sucesso
faz com que o setor de esportes se torne não apenas uma área economicamente viável, como
também rentável e de giro, traduzindo-se em geração de empregos, melhoria econômica e
social, entre outras benesses. Portanto, possuir um modelo eficiente de gestão em centros
esportivos formadores de atletas de alta performance é o ponto de partida estratégico para
colocar o Brasil como potência esportiva.

2 | DESENVOLVIMENTO
O presente estudo tem um caráter exploratório, analítico e descritivo, uma vez que pretende
apresentar diferentes modelos de sucesso na área de gestão esportiva, comparar semelhanças
e avaliar singularidades de cada um deles, descrevendo seus pontos positivos e negativos. Para
a obtenção de dados, foram realizadas pesquisas bibliográficas e estudos de caso, além de
entrevistas com o ex-secretário de Esportes e Lazer de Campinas, em outubro de 2011, e com
competidores da equipe Orcampi/Unimed e do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, que já
utilizam o espaço do CEAR Campinas, em março de 2012.
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Entretanto, há de se ressaltar que a carência bibliográfica no campo de gestão das instalações
esportivas de alto rendimento dificultou a análise sobre o problema elaborado. Não há livros
conhecidos que registrem o surgimento de tais instalações no país e mesmo as publicações
noticiosas não apontam para uma data ou um ano específico, ainda que tenham passado a
citá-las constantemente em reportagens feitas no final da primeira década de 2000.
Por outro lado, se não é possível precisar com exatidão quando surgiram as instalações, o
mesmo não ocorre com a organização do esporte em si. Desde seu início no mundo moderno,
o esporte como instituição social foi organizado através de uma atividade denominada gestão
(ou administração) esportiva, que surgiu da necessidade de manter tais atividades físicas
regularizadas, formalizadas e legitimadas (TUBINO, 1992).
O termo gestão esportiva é definido pela Sociedade Norte-Americana para Gerência do
Esporte como
“um corpo de conhecimentos interdisciplinares que se relaciona com a direção, liderança e organização
do esporte, incluindo dimensões comportamentais, ética, marketing, comunicação, finanças, economia,
negócios em contextos sociais, legislação e preparação profissional.” (NOLASCO, 2005, p. 760)

Nolasco (2005 apud DACOSTA, 2005, p. 760) define 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 competição de alto nível
ou participação popular ocasional ou regular, e práticas de lazer e de saúde” (NOLASCO, 2005, p.760).

Com o objetivo de analisar diferentes modelos de sucesso em termos de gestão esportiva,
faz-se necessário observar as escolas do esporte no quesito sistematização de processos
administrativos, ao mesmo tempo que cabe observar formatos que foram efetivos em países
distintos.
No início do processo de sistematização do esporte, foram criados modelos de escolas esportivas
de financiamento. Para Tubino (1997, p.21), surgiram quatro escolas bem definidas.
“A partir da utilização do esporte como mecanismo político, principalmente após a Segunda Guerra
Mundial no início da ‘Guerra Fria’, o Estado se apropria do esporte em muitos países e neste momento
surgem quatro escolas esportivas bem definidas: a escola saxônica, a escola socialista, a escola europeiaocidental e a escola asiática. A escola saxônica, também chamada de escola do liberalismo absoluto, tinha
como base a Universidade. A escola socialista, também conhecida como escola do dirigismo absoluto,
tinha no Estado o organismo central de todas as ações. A escola europeia-ocidental, um misto das duas
primeiras, justamente pelas incoerências internas entre os países componentes, sempre apresentou
resultados aquém de suas possibilidades. Finalmente, a escola asiática, precursora do paradigma do
esporte como negócio, tinha na indústria a sua base principal, mas delimitava-se pelas práticas esportivas
inseridas nas suas culturas, o que de alguma forma explica o pequeno número de modalidades vitoriosas
nas disputas internacionais.”

Estados Unidos
O modelo de gestão esportiva dos Estados Unidos tem influência clara na escola saxônica.
Principal potência esportiva mundial em modalidades olímpicas, os norte-americanos
reconhecidamente valorizam a indústria do esporte em todas as suas áreas e apresentam
resultados incontestáveis no cenário internacional. O esporte estadunidense, em todas as
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suas modalidades, adquiriu posição importante dentro dos planejamentos governamentais.
As competições são determinadas com base em seu potencial econômico e no fomento de
negócios, não havendo nesse setor qualquer subsídio do Estado. O governo dos Estados
Unidos assumiu um papel regulador e a gestão dos grandes centros se profissionalizou,
trazendo do mercado a mão de obra técnica.
A política nacional de esporte aposta na interação entre Estado, com caráter eminentemente regulador,
notadamente no que tange ao nível amador, e iniciativa privada, que comanda clubes e federações.
Além disso, ao Estado cabe promover e apoiar ligações entre cultura, educação e esporte, como em
1961, quando, de acordo com Chalip e Johnson (1996), o Congresso Nacional ampliou oficialmente os
programas nacionais voltados para Educação e Cultura (ALVES, PIERANTI, 2007, p.9).

A prática esportiva norte-americana com fins competitivos é acompanhada de um
desempenho acadêmico satisfatório por parte do atleta. O esporte de base é praticado no
ensino fundamental, na escola, e depois tem continuidade nas universidades – há casos de
bolsas universitárias baseadas no desempenho esportivo do estudante (alunos que representam
esportivamente, através de equipes ou em modalidades individuais, seus centros acadêmicos e
recebem bolsas de 100% de gratuidade para cursar a universidade). A partir daí, quem atinge
o nível de alto rendimento chega aos clubes profissionais e seleções estadunidenses. De acordo
com Pfister (2003, p.20), nos Estados Unidos
“não existe uma federação coordenadora e os principais provedores do esporte não são os clubes (...) as
atividades físicas e os esportes são organizados dentro do sistema educacional (escola, universidade), além
disso, algumas instituições comerciais oferecem atividades físicas, principalmente fitness. Separadamente,
há o esporte profissional, com suas próprias organizações e ligas”.

Com relação ao principal Centro de Treinamento do Comitê Olímpico Americano, localizado
em Colorado Springs, podemos destacar o modelo de gestão sem interferência do poder
público – apenas regulação –, além da política nacional do esporte desenvolvida no país e o
uso da capacidade esportiva com o objetivo de resultados.
Espanha
Nos últimos anos a Espanha tem se apresentado como grande potência esportiva mundial.
Sem dúvida, o enorme crescimento pelo qual passou o esporte espanhol teve início com a
escolha de Barcelona como cidade-sede da Olimpíada de 1992, com grandes investimentos
em instalações desportivas, dotações orçamentárias para as instituições públicas do esporte,
investimentos do setor privado em atletas e a criação do programa Asociación Deportes
Olímpico (ADO).
Millán (2006) aponta que a organização do esporte na Espanha teve uma origem estritamente
privada, totalmente independente dos poderes públicos, baseando-se em instituições
associativas, que assumiram a titularidade das competições e se autorregulamentam. No
entanto, a realidade atual mudou. “A organização do esporte espanhol está enquadrada no
que poderíamos chamar de modelo intervencionista, caracterizado por uma ampla legalização
específica do fenômeno desportivo” (BURRIEL; PUIG, 1999, p.185).
BLANCO (2010) descreve a estrutura basal de organização do setor público no esporte na
Espanha, que está baseada em dois grandes eixos: o modelo esportivo estatal, comum em
todo o país, e o modelo desportivo das Comunidades Autônomas, organizado de forma
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independente entre elas. A esses dois modelos, deve-se somar o da Administração Local –
prefeituras –, que também tem responsabilidades assumidas com o esporte.
As principais instituições públicas que administram o esporte na Espanha são, de acordo
com Iglesias e Tarragó (2011), o Conselho Superior de Desportos, órgão autônomo e de
natureza administrativa, ligado ao Ministério de Educação e Cultura, que exerce função
de administração do Estado no âmbito do Esporte; as Direções Gerais dos Esportes das
Comunidades Autônomas, com amplos poderes em políticas desportivas, resultado das
responsabilidades assumidas nesta área em normas legais de sua comunidade; e as Autoridades
Locais (Prefeituras, Assembleias e Conselhos), que são agentes promotores ativos do
movimento desportivo, através de escolas, patronatos e associações desportivas locais.
Já as principais instituições privadas que administram o esporte na Espanha são (IGLESIAS,
TARRAGÓ, 2011 p. 2-5) o Comitê Olímpico Espanhol, associação sem fins lucrativos,
cujo objetivo principal é o de desenvolver o movimento olímpico e difundir seus ideais
(integra as federações de modalidades olímpicas); o Comitê Paraolímpico Espanhol,
também organização sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, patrimônio próprio
e regido por regulamentação própria aprovada pelo Comitê Paraolímpico Internacional; as
federações desportivas espanholas, instituições privadas, com personalidade jurídica própria,
de atuação em nível nacional, dedicadas à promoção, gestão e coordenação da prática de
uma modalidade desportiva específica, e que são compostas, basicamente, pelas federações
desportivas de âmbito autonômico, por associações ou clubes desportivos, atletas, técnicos,
juízes, árbitros, Ligas Profissionais e outras instituições privadas interessadas na promoção e
no desenvolvimento de uma modalidade desportiva; as federações desportivas autonômicas
ou territoriais, que são instituições de características e finalidades semelhantes às anteriores,
mas cuja atuação é o próprio âmbito territorial autonômico, representando as federações
desportivas espanholas em suas respectivas Comunidades Autônomas; as Ligas Profissionais,
instituições privadas, com personalidade jurídica própria e autonomia na sua organização
interna e no funcionamento em relação à federação desportiva espanhola correspondente
(integram os clubes que participam de competições oficiais em nível profissional e estatal);
e as associações desportivas, associações privadas compostas por pessoas físicas ou jurídicas,
cuja finalidade é promover um ou mais tipos de esportes (clubes elementares, clubes básicos,
clubes de esporte profissional e Sociedades Anônimas Desportivas).
O sucesso do modelo organizacional do esporte espanhol está, inevitavelmente, sujeito às
sinergias entre os agentes do setor público e do setor privado (IGLESIAS; TARRAGÓ, 2011).
O Consejo Superior de Desportes (CSD) da Espanha publicou em seu site em 2010 que
“A organização do esporte na Espanha se baseia em um sistema de cooperação mútua entre os setores
público e privado. Ambos os setores partilham responsabilidades na promoção e desenvolvimento das
atividades das práticas físico-desportivas”.

É neste ponto que o Programa ADO se encaixa. O ADO nasceu em 1988, como uma
iniciativa básica para o apoio do esporte de elite em face da nomeação dos Jogos Olímpicos
de Barcelona. Este apoio se tornou real através da entrada, pela primeira vez na história
do esporte na Espanha, de patrocinadores privados. Estes patrocinadores possibilitaram o
financiamento de planos específicos de preparação e formação de atletas olímpicos. Segundo
IGLESIAS & TARRAGÓ (2011), o programa ADO é composto pelo Conselho Superior
de Desporte (CSD), pelo Comitê Olímpico Espanhol (COE) e pela Rádio e Televisão
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Espanhola (RTVE), que formaram, na época, uma organização privada sem fins lucrativos,
que administra e direciona as contribuições financeiras que provêm dos patrocinadores e, ao
mesmo tempo, controla o desenvolvimento de diferentes planos esportivos que as federações
olímpicas apresentam a cada ano.
Brasil
No Brasil, o modelo de gestão esportiva teve sua primeira aparição no início do século XX,
com a Associação Cristã de Moços (ACM), nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio
Grande do Sul (NOLASCO, 2005). Proni (2000) indica a influência do modelo europeu
na organização esportiva brasileira, uma vez que características semelhantes são encontradas
em ambos os casos: organizados em clubes, participação do Estado e inserção de empresas
privadas. Dando um salto no tempo cronológico, o ano de 1939 ficou marcado como o da
criação da primeira legislação esportiva e do Conselho Nacional de Desportos (CND). O
Estado passou a ter poderes de intervenção nas organizações esportivas de prática (clubes
e times), de administração (federações e confederações) e até nas competições organizadas
no país (COSTA, 1971). Esse modelo de gestão possuía semelhanças com o adotado em
países do antigo bloco comunista. Apenas em 1980, com uma compreensão mais ampla do
significado da atividade e do negócio esportivo – investimento em transmissões televisivas,
mudança no mercado publicitário -, o papel do Estado nesta área, no Brasil, começou a ser
questionado.
O cenário nacional da gestão de entidades esportivas apresenta mudanças nos últimos anos, evoluindo
na direção da profissionalização, mas ainda se coloca muito aquém de outros países quanto à gestão
profissional do Esporte. Esse quadro começou a mudar a partir da década de 80. Com a profissionalização
de várias modalidades esportivas e o aumento de investimento e de transmissões televisas, o Esporte foi
se transformando em importante negócio, exigindo uma gestão muito mais preparada e que entenda e
acompanhe essas mudanças (MARONI, MENDES; BASTOS, 2010, p.239)

Esta visão ficou evidente na Confederação Brasileira de Voleibol, que, a partir de 1970,
reestruturou suas atividades com base na gestão profissional, com foco nos negócios. Em
1997, a entidade formalizou a profissionalização da gestão e adotou o modelo empresarial,
estruturando a organização em unidades de negócio. Nesta mesma década, de forma
improvisada, coube às empresas estatais desempenhar um papel importante no setor:
patrocinar o desenvolvimento do esporte competitivo de alto rendimento no país, dada a
inexistência de uma política governamental consistente no que tange ao esporte e a demora
de conscientização da iniciativa privada em relação ao potencial econômico do setor (ALVES;
PIERANTI, 2006).
Dessa forma, Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Embratel, Petrobrás
e Vale do Rio Doce foram responsáveis (e são ainda, em grande parte) por
investimentos feitos em natação, atletismo, vôlei, basquete, vela e outros.
Em 2003, o Governo Federal criou o Ministério do Esporte e, naquele mesmo ano, a pasta
foi responsável por investimentos de R$ 200 milhões no esporte brasileiro e, as estatais, por
investimentos de R$ 250 milhões1*. Em sua maioria, esses valores foram aplicados nas seleções
brasileiras principais de cada modalidade – em raras exceções, nas seleções de base.
1
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“Na inexistência de uma formação de base e de equipes consistentes, os atletas que servem às seleções
brasileiras, não raro, atuam no exterior ou desdobram-se entre treinos e profissões diversas” (ALVES;
PIERANTI, 2007, p.11).

De acordo com Capinussú (1979, p.17), a administração é “uma tarefa que possibilita alcançar
objetivos previamente definidos com maior eficiência, ou seja, com menor dificuldade e
maior rapidez.” Apesar da mudança notória no cenário de administração esportiva nacional,
em determinados setores, em especial nos Centros de Esporte de Alto Rendimento, a gestão
ainda é morosa e burocrática, realizada pelo Executivo municipal, o que acarreta em mau uso
de infraestrutura e no baixo índice de formação de atletas de alto nível.
No caso do CEAR Campinas, o local está sob a responsabilidade da Secretaria de Esportes e
Lazer, pasta de recursos limitados e com diversas destinações importantes para os mesmos, tais
como, investimentos em programas que envolvam educação pública e esporte, manutenção
de praças esportivas públicas, etc. Hoje não existe um departamento formal que coordene
as atividades do Centro relativas à manutenção, à administração e ao acompanhamento das
parcerias com entidades, equipes e atletas. As parcerias hoje acordadas no atletismo (Instituto
Vanderlei Cordeiro e Orcamp) são meras cessões de espaço, não havendo nenhum mecanismo
de controle oficial – os resultados da equipe são comunicados informalmente. As instituições
são geridas por recursos próprios e têm administração independente. Não há previsão de
aumento de investimentos em gestores e em cargos técnicos para o CEAR. O resultado é um
centro de excelência que, por falta de gerenciamento adequado, não consegue funcionar em
sua capacidade total.
Baseado nos modelos de gestão descritos de Estados Unidos e da Espanha e fazendo uma
comparação com a realidade político-administrativa da cidade de Campinas, a fundação
pública se mostrou a alternativa mais apropriada de administração do CEAR.
De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU), as fundações públicas são entidades
dotadas de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, criadas em virtude
de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades de interesse público, como
educação, cultura, desporto e pesquisa, e são sempre merecedoras de amparo legal. São criadas
por lei específica e regulamentadas por decreto, independentemente de qualquer registro. A
administração do CEAR, baseada no modelo de fundação pública, traria diversos benefícios,
como: autonomia gerencial, orçamentária e financeira, patrimônio próprio e receitas próprias,
submetida à gestão dos órgãos de direção ou gerência, conforme dispuser o seu estatuto.
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Quadro comparativo das formas jurídico-institucionais:
Relação com a
Adm. Pública

Órgão
Ad.Direta

Autarquia

Fundação
Pública

Empresa S/A

OS e OSCIP

SSA

Fund. de Apoio
e outros

Administração
Direta

Administ.
Indireta

Administr.
Indireta

Administr. Indireta

Não é administr.
Pública

Não é administr.
Pública

Não é administr.
Pública

Direito Privado

Direito Privado

Direito Privado

Direito Privado

Direito Privado

Não observa

Não observa

Não observa

Personal. Jurídica Direito Público Direito Público
Normas de Direito
Público

Regime
Administ.

Regime
Administ.

Financiam./
fomento

OGU

OGU

Contrato de
Gestão

Autonomia orçam.
e financeira

nenhuma

financeira

Orçament. e
financeia

Orçament. e
inanceia

Orçamento e
financeira

Orçamento e
financeira

Orçament. e
inanceia

Supervisão
ministerial

Direta

Direta

Direta

Direta

do CG ou TP

Supervisão
finalística

Do convênio

Controle Interno e
externo

CGU e TCU

CGU e TCU

CGU e TCU

CGU e TCU

Regime
Regime Administ.
Administ. Mínimo
Mínimo

Orçamento
C. Gestão Termo SubvençãoContribui
Investiment . PDG
de Parceria
ção Parafiscais

Convênio

Dos recursos do
Aplicação dos
Dos recursos do
CG
recursos parafiscais
Convênio

Elaboração Própria

Quadro comparativo das formas jurídico-institucionais – regimes administrativos:
Autarquia

Regime de
Emprego

Órgão
Ad.Direta

Fundação
Pública

Estatutário

Estatutário

CLT

CLT

Licitações e
Contratos

Lei 8.666

Lei 8.666

Imunidade
Tributária

Tem
imunidade

Tem
imunidade

Lei 8666
Regulam.
próprio

Penhorabilidade

Impenhorabilidade

Impenhorabilidade

Sistema de
Governança

Simples

Simples

Lei 8666
Regulam.
próprio
Em alguns
casos
Sistema
especial de
penhora
Colegiado
Part. social

SSA

Fund. de
Apoio e outros

CLT

CLT

CLT

Regulamento
próprio

Regulamento
próprio

livre

Empresa S/A OS e OSCIP

Não tem
Penhorabilidade
Colegiado

Tem
Em alguns
Tem imunidade
imunidade
casos
Impenhorabilidade dos Penhorabilidade Penhorabilidade
bens públicos
Colegiado

Colegiado

Colegiado

Elaboração Própria

3 | cONCLUSÃO
As análises realizadas de modelos efetivos de gestão em países reconhecidamente potências
mundiais do esporte, somadas ao estudo de caso do Centro de Alto Rendimento Esportivo
de Campinas e à descrição de um modelo misto público-privado em formato de fundação
pública, apontam um caminho claro para o gerenciamento adequado dos centros de formação
de atletas de alta perfomance, de maneira a produzir resultados entre satisfatórios a excelentes.
Conclui-se que o formato de fundação pública como modelo de gestão para o CEAR
Campinas pode promover agilidade nos processos de licitação para a conclusão de obras
previstas (tais como o ginásio poliesportivo e o de badminton) e no investimento do setor
privado em forma de patrocínio destinado às modalidades esportivas ou ao próprio centro,
tudo sem deixar de atender e obedecer à legislação vigente. Dessa forma, o objetivo de
capacitar atletas que tenham performances excelentes em competições internacionais, a partir
dos Jogos Olímpicos que serão realizados no Brasil, em 2016, e assim colocar o país na
posição de potência esportiva mundial, seria alcançado.
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Diagrama de Prioridades (elaboração própria)
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Resumo

Os desportos na Força Terrestre são praticados sob a direção e a coordenação da Comissão de
Desportos do Exército. Dentre as suas principais atribuições, destacam-se: fomentar a prática
esportiva, convocar atletas e preparar as equipes representativas em competições, assessorar o
Departamento Geral de Pessoal quanto à passagem do militar atleta à disposição do Comitê
Olímpico Brasileiro ou das confederações desportivas, organizar e dirigir as competições militares sob sua responsabilidade. A aplicação de um questionário sobre a percepção do público
interno do Exército, a respeito das informações sobre o Programa Atletas de Alto Rendimento
da Força Terrestre, identificou que a comunicação interna, com relação à informação sobre os
atletas militares, é uma área de fraqueza na organização. O presente trabalho tem o propósito
de apresentar um programa de endomarketing em apoio ao programa de incorporação de
atletas de alto rendimento no Exército, que é gerenciado pela Comissão de Desportos do
Exército, desde 2009, com o objetivo de utilizar a imagem dos atletas militares para estimular
a prática esportiva nas organizações militares, colaborando no desenvolvimento de atributos
físicos e afetivos fundamentais na formação militar. Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma revisão de literatura sobre marketing direcionado à comunicação com o público
interno e ferramentas motivacionais voltadas aos colaboradores, buscando-se conciliar os interesses de todos os stakeholders.
Palavras-chave: endomarketing, alto rendimento, Exército.

Abstract

Sports are practiced in the Army under direction and coordination from Army Sports Commission.
Among its main responsibilities, the commission: promotes sports, convening and preparing
representative athletes and teams for competitions, advising the Department of General Staff
into designating military athletes to the Brazilian Olympic Committee or sports federations,
and organizing and directing military competitions. A questionnaire about how the Army’s
internal audience feels about its High-performance Athletes Program has indicated that internal
communications about military athletes is a weakness in the organization. This work aims to
introduce an endomarketing program to support the Army’s High-performance Athletes Program,
which has been managed by the Army Sports Commission since 2009, focusing on using the image
of military athletes to encourage sports practice in military organizations and collaborate with
physical and emotional training, which are essential to military formation. To achieve this purpose
we analyzed works about marketing communication targeting internal audiences, and also about
motivational tools to employees, seeking to fulfill all stakeholders interests.
Keywords: endomarketing, high-performance, Army.
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1 | INTRODUÇÃO
A motivação para o estudo deveu-se à ausência no Exército Brasileiro (EB) de um programa
de marketing interno direcionado para o Programa Atletas de Alto Rendimento.
A Força Terrestre conta, em sua estrutura, com a Comissão de Desportos do Exército (CDE),
e suas origens remontam a 1915, quando foi criada a Liga Militar de Futebol. Em 1920,
mudou-se a denominação para Liga de Sports do Exército (LSE), visando à preparação das
competições em comemoração ao Centenário da Independência.
Em 1947, foi criado o Departamento de Desportos do Exército (DDE), diretamente
subordinado ao Ministro da Guerra, para dirigir, intensificar, coordenar e representar os
desportos da Força Terrestre.
A Lei 2.851, de 25 de agosto de 1956, extinguiu o DDE e criou a CDE, subordinada
diretamente à Secretaria do Ministério da Guerra. Seguem-se, a partir desse momento,
sucessivos calendários desportivos anuais com a participação dos atletas do EB em diversas
competições militares e civis.
A gestão dos desportos na Força Terrestre, de acordo com as Instruções Gerais para os
Desportos no Exército (IG 10-39), é praticada sob a direção e a coordenação da CDE, órgão
especializado pelo apoio técnico-normativo, na área do desporto, subordinado ao Centro de
Capacitação Física do Exército (CCFEx). A CDE, portanto, é responsável por estabelecer um
canal técnico com o Gabinete do Comandante do Exército, viabilizando a autorização para
que as equipes representativas do EB participem de competições nacionais e internacionais,
de interesse da Força, visando o desenvolvimento do esporte e reforçando a imagem da Força
Terrestre no país e no exterior.
Anualmente, a CDE elabora as diretrizes para os desportos no Exército, mantendo atualizados
os regulamentos no âmbito do EB, estabelecendo ligação com as agências desportivas dos
comandos militares de área para fins de coordenação e detecção de talentos, propondo
convênios e intercâmbios com entidades relevantes e promovendo a divulgação das atividades
da CDE.
Os Jogos Olímpicos Rio 2016 propiciarão ao Exército Brasileiro a oportunidade de colaborar
decisivamente no processo de transformar o Brasil em potência esportiva.
O Programa Atletas de Alto Rendimento demonstra o alinhamento das iniciativas do EB com
as propostas do Governo Federal e do Comitê Olímpico Brasileiro para o desenvolvimento
do esporte nacional. A CDE, para cumprir seu papel com eficiência, necessita melhorar a
divulgação da imagem do atleta militar de alto rendimento, atingindo uma maior parcela do
público. Kotler (1992, p.44) colabora afirmando que “o marketing interno deve preceder o
externo”.
Dessa forma, apresentam-se várias questões problemáticas, como a experiência pioneira de
incorporar atletas de alto rendimento no EB, a ausência de um programa de endomarketing
voltado para promover a imagem do atleta militar e a falta de pessoal especializado em
marketing.
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Edersheim (2007, p.13) cita que Drucker insistia na importância de deixar a teoria e realizar
a prática da gestão. “Planos nada mais são que boas intenções, a não ser que se convertam
imediatamente em trabalho árduo.” A mesma autora volta a citar Drucker: “A reflexão
tranquila é fonte de ação ainda mais eficaz e essa capacidade de equilibrar reflexão e ação é o
que torna suas ideias tão práticas e tão duradouras.”
Este trabalho tem como objetivo geral apresentar propostas para um programa de
endomarketing, no Exército Brasileiro, voltado à promoção da imagem do atleta militar de
alto rendimento, baseado na análise da percepção do Exército a respeito das informações
sobre o Programa Atletas de Alto Rendimento executado pela Força Terrestre. A proposta prevê
visibilidade ao programa de incorporação de atletas de alto rendimento. Ora, no momento
em que o país aspira transformar-se em potência olímpica, cresce de importância o apoio
militar e a sistematização de um programa de promoção do esporte de alto rendimento no
Exército.
A Força Terrestre participa do Sistema Nacional do Esporte, que reúne todos os gestores do
esporte nacional com a finalidade de implantar a Política Nacional do Esporte e do Lazer.
O Exército também participou de dois grandes eventos esportivos recentes: os XV Jogos Panamericanos, em 2007, e os V Jogos Mundiais Militares, em 2011, ambos preparatórios para
os Jogos Olímpicos Rio 2016.
A consolidação da imagem positiva do Exército junto à sociedade brasileira, somado às
iniciativas de incentivo ao esporte, torna importante este estudo acadêmico, pois permitirá
subsidiar outras pesquisas sobre o tema e aperfeiçoar o apoio do mesmo ao esporte de alto
nível.
A presença de atletas no EB estimula a prática esportiva nos ambientes militares, colaborando
no desenvolvimento de atributos físicos e afetivos imprescindíveis na formação, pois o
desporto é a atividade militar que, realizada em tempo de paz, mais se assemelha ao combate.
O General Douglas MacArthur, que combateu nas duas Guerras Mundiais e na Guerra da
Coreia, afirmava que o esporte moldava o guerreiro:
Lá nos campos de batalha, fiquei convencido de que os militares que praticavam desportos tornaram-se
os melhores combatentes. Eles eram os mais arrojados, os mais duros e corajosos de que eu dispunha.
Esses homens, quando tomavam parte em batalha, combatendo outros seres humanos e submetendo-se
às regras do combate, eram os que mais prontamente estavam preparados para aceitar e fazer cumprir a
disciplina.

2 | DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE ENDOMARKETING DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM APOIO
AO PROGRAMA ATLETA DE ALTO RENDIMENTO
Neste capítulo, será desenvolvida primeiramente a fundamentação teórica da pesquisa
bibliográfica para confecção do trabalho, apresentando um breve histórico do Programa
atletas de alto rendimento, realizando o diagnóstico do cenário e introduzindo conceitos sobre
endomarketing.
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Questionários sobre a percepção do público interno e sobre a dos próprios atletas militares
quanto ao programa proporcionarão uma análise em três frentes bibliográficas: comunicação
com o público interno, motivação como ferramenta de satisfação dos colaboradores, e
equilíbrio de interesses entre os stakeholders.
Na fase final do capítulo será apresentado o planejamento estratégico de endomarketing e as
propostas para implantação do projeto na Força Terrestre.
2.1 Programa Atletas de Alto Rendimento no Exército Brasileiro
O CCFEx possui, em seus quadros de Recursos Humanos uma seção de atletas com 32 vagas
para militares e, desde a década de 1990, realiza um trabalho de detecção e seleção de atletas
com idade de ingresso pelo serviço militar obrigatório.
A escolha do Brasil para sediar os V Jogos Mundiais Militares de 2011 permitiu que a CDE
cumprisse seu papel de promover e desenvolver o esporte militar. Foram realizadas gestões
junto ao Estado-Maior do Exército e ao Gabinete do Comando do Exército para a criação
de vagas de sargento técnico temporário. Em 2009, o Estado-Maior do Exército autorizou
a abertura das 130 vagas para sargento técnico temporário especialista em Educação Física e
Desporto de Alto Rendimento, de acordo com a Portaria Nº 171-DGP, a serem incluídos no
quadro de pessoal do CCFEx.
A CDE lançou até março de 2012 quatro Editais Públicos de Convocação para vagas nas
seguintes modalidades: atletismo, basquete, judô, esgrima, natação, futebol, taekwondo,
triatlo, vôlei, vôlei de praia, pentatlo moderno, pentatlo militar, paraquedismo e hipismo.
Mais da metade dos atletas incorporados integram as seleções brasileiras de suas respectivas
modalidades, afirma Pinheiro (2011).
2.2 Diagnóstico do cenário
A recente realização dos V Jogos Mundiais Militares permitiu a destacada participação dos
atletas militares, que se tornaram campeões no quadro geral de medalhas, além de proporcionar
investimentos na melhoria do parque esportivo da Vila Militar e no CCFEx, deixando um
magnífico legado esportivo.
Os Jogos Olímpicos Londres 2012 e a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, que evidenciarão
o país na mídia esportiva, e os VI Jogos Mundiais Militares na Coreia, em 2015, justificam a
consolidação e a ampliação do Programa Atletas de Alto Rendimento.
No final de 2011, o COB e o Exército assinaram o Protocolo de Intenções (EME Nº 11079-00) com a finalidade de regular a cooperação, na execução de atividades de interesse
comum, na área do desporto. Portanto, o Programa Atletas de Alto Rendimento permitirá mais
visibilidade no apoio prestado pela Força Terrestre na preparação dos atletas rumo aos Jogos
Olímpicos em 2016 e no desenvolvimento do esporte nacional.
O Plano de Comunicação Social do EB, editado em 2012, destaca que cada militar é um
agente de comunicação social e, imbuído desse papel, deverá zelar pela imagem institucional.
Nesse contexto, a Força Terrestre atua para fazer frente aos futuros desafios, entre eles o de ser
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identificado como relevante e imprescindível à nação e o de se fazer conhecido pela população
brasileira, buscando as melhores condições para veiculação adequada de suas mensagens.
O atual calendário de grandes eventos esportivos proporciona uma excelente oportunidade
para reforçar a imagem institucional do EB no cenário desportivo nacional. Isso se deve às
participações de atletas em competições, o carisma de cada um e a posição de destaque desses
militares junto aos meios de comunicação e população em geral.
O Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx), para interagir com os diversos
públicos do EB, destacou como segmento público de especial importância para Força
Terrestre os “formadores de opinião”, que produzem forte impacto em diferentes públicos e
influenciam a opinião pública em grande escala.
Segundo Brum (2010, p.37), “é preciso conhecer muito bem o público interno e reconhecer
suas características básicas e essenciais para conseguir atingi-lo”. O cenário esportivo nacional
e internacional propicia um programa de endomarketing direcionado à valorização dos atletas
militares de alto rendimento no EB.
2.3 Conceitos sobre endomarketing
As organizações, ao longo das décadas de 1980 e 1990, despertaram para a importância
da comunicação com o público interno, identificando esse período como a descoberta do
endomarketing, afirma Analisa de Medeiros Brum.
Para ela, a comunicação interna é estabelecida entre a empresa e o empregado, decorrente
de uma decisão da parte de cima da pirâmide organizacional e que deve chegar até a base.
Entretanto, a disseminação da informação para o público interno deve transcender a
comunicação administrativa, que se desenvolve no sentido vertical e horizontal da estrutura
organizacional através de processos, ordens, relatórios e reuniões formais. É fundamental que
as comunicações sejam feitas de maneira clara e objetiva sem que restem dúvidas quanto à
sua interpretação. Quando a organização decide divulgar uma informação e a repassa através
de um cartaz ou folder ilustrado e com uma frase de efeito capaz de fazer do conteúdo um
fator de motivação, colocando-o num espaço específico como jornal de parede, está fazendo
marketing interno. Caso a empresa divulgue esse mesmo assunto também através de um
anúncio no jornal interno, de um banner na intranet, está fazendo ainda mais marketing
interno.
Saul Bekin entende que endomarketing são ações voltadas aos colaboradores e acionistas de
uma organização com o objetivo de mobilizá-los a alcançar metas organizacionais.
Brum, por sua vez, a vê como uma comunicação interna feita com brilho, cor, imagens, frases
de efeito e outros recursos e técnicas de marketing. Portanto, uma de suas funções é aumentar
a visibilidade das informações, lembrando sempre que em todo o processo de mudança é
necessário um acelerado processo de comunicação.
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2.4 Comunicação com o público interno
Foram analisados os dados obtidos com o questionário “Percepção do público interno a
respeito das informações sobre o Programa Atletas de Alto Rendimento no Exército Brasileiro”,
enviado ao público interno da Força Terrestre: militares da ativa, da reserva (aposentados) e
os respectivos familiares. A comunicação com os militares da reserva é essencial, porque eles
continuam mantendo um vínculo muito forte com a organização, inclusive influenciando
algumas decisões.
Foram levados em consideração os grupos de público interno específicos, como afirma
Brum (op.cit., p. 68): “a empresa deve, pelo menos, ter canais específicos para as lideranças,
antecipando a informação, para esse público que tem, sob a sua responsabilidade, o repasse
para as pessoas da base.”
Brum diz que a estratégia da comunicação está exatamente na observação das reações do
público interno. Seguindo a mesma linha de reflexão, Mendes (2004, p.9) cita:
A comunicação que se busca com o endomarketing transcende a comunicação tradicional de apenas
transmitir algo. O que se busca agora é entendimento, alinhamento. Todos devem entender o que fazer e
por que e como seus resultados se relacionam aos dos outros e aos objetivos gerais da empresa. Motivação
é o carro-chefe para o alinhamento e o comprometimento, elementos essenciais na busca de resultados.
O instrumento por excelência para que isso aconteça é o endomarketing.

Segundo Xavier (2000), o ponto de partida do marketing é a pesquisa, e Bekin (op.cit., p.62)
acrescenta que somente após uma avaliação cuidadosa e sistemática do ambiente interno da
organização o programa de endomarketing poderá ter êxito.
O questionário de percepção (Anexo 1), aplicado no público interno, consiste de uma
amostra não aleatória por conveniência caracterizada por 100 militares alunos da Escola de
Educação Física do Exército com idade entre 25 e 35 anos e 100 militares do público interno
com idade entre 40 e 70 anos, de todas as regiões do país, militares da ativa e da reserva,
além de familiares. Dos 200 colaboradores que receberam o questionário de avaliação, via
correio eletrônico, 195 responderam na íntegra. A amostragem participante caracterizou-se
por pertencer ao público interno envolvido direta ou indiretamente com esporte.
Essas respostas compuseram os resultados apresentados a seguir.
Questão 1: Você tomou conhecimento sobre o Programa Atletas de Alto Rendimento do
Exército?
• Sim: 48%
• Não: 37%
• Em parte: 15%
Discussão do resultado: constatou-se que mais da metade dos respondentes conhece
parcialmente ou desconhece o programa.

Questão 2: Você sabe como ocorre o processo seletivo para ingressar no Exército como
sargento especialista em Educação Física e Desporto de Alto Rendimento?
• Sim: 25%
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• Não: 55%
• Em parte: 20%
Discussão do resultado: evidenciou-se que 75% dos respondentes conhece parte ou não sabe
como ocorre o processo seletivo.

Questão 3: Você sabe como ocorre a formação militar dos atletas de alto rendimento no
Exército?
• Sim: 30%
• Não: 40%
• Em parte: 30%
Discussão do resultado: evidenciou-se que o processo seletivo é totalmente desconhecido ou
parcialmente conhecido por 70% dos respondentes.

Questão 4: Você sabe qual é o efetivo no Exército de sargentos especialistas em Educação
Física e Desporto de Alto Rendimento?
• Sim: 0%
• Não: 91%
• Em parte: 9%
Discussão do resultado: nenhum dos respondentes sabe qual é o efetivo de atletas de alto
rendimento.
Questão 5: Você seria capaz de citar o nome de algum atleta do Projeto de Alto Rendimento do
Exército?
• Sim: 34%
• Não: 66%
Discussão do resultado: os nomes mais lembrados foram de Vicente Lenilson, atletismo
(42%), Leandro Guilheiro, judô (17%), e Natália Falavigna, taekwondo (14%).
Questão 6: Você observou algum atleta de alto rendimento na mídia?
• Sim: 38%
• Não: 62%
Discussão do resultado: a televisão e o site do Exército mostraram-se os principais meios de
acesso dos respondentes à informação sobre atletas militares de alto rendimento.
Questão 7: Você teve acesso às notícias sobre os V Jogos Mundiais Militares de 2011?
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• Sim: 90%
• Não: 10%
Discussão do resultado: evidenciou-se que a informação estava disponível nos meios de
comunicação.
Questão 8: Você soube do resultado obtido pelos atletas de alto rendimento do Exército nos
V Jogos Mundiais Militares?
• Sim: 39%
• Não: 22%
• Em parte: 39%
Discussão do resultado: evidenciou-se que 78% dos respondentes tomou conhecimento,
mesmo que parcialmente, dos resultados alcançados pelos atletas militares de alto rendimento.
2.5 Motivações dos atletas militares de alto rendimento
Foi realizada a análise dos dados do questionário “O Programa de Promoção do Esporte de
Alto Rendimento no Exército Brasileiro” (formulado por Pinheiro, 2011) enviado aos atletas
militares com a finalidade de identificar as aspirações do atleta de alto rendimento do EB.
Segundo os comentários dos respondentes, o estágio foi muito importante para a compreensão
da importância e relevância do compromisso assumido. Foi evidenciado, ainda, o desejo de
prosseguir na carreira militar e sugerida a prorrogação do tempo de serviço de acordo com os
resultados esportivos alcançados.
Os atletas militares do programa declararam ter orgulho de representar o Exército e sentir
satisfação pelos resultados, ressaltando também que as formaturas e a participação nos eventos
militares não esportivos proporcionam experiências marcantes tanto pela organização como
pela oportunidade de vivenciar a rotina militar.
Os respondentes demonstraram ainda satisfação por terem sua imagem associada ao Exército,
embora observassem que elas estavam sendo pouco utilizadas tanto na mídia como nos
eventos militares.
2.6 Equilíbrio de interesses
Os valores do Exército são gerados pelas pessoas que nele trabalham. Os atletas de alto
rendimento, assim como os militares, possuem valores afetivos, morais e físicos comuns:
disciplina, tenacidade, coragem, autoconfiança, decisão, liderança, patriotismo, espírito de
equipe, cooperação, resistência física e equilíbrio emocional.
A Comissão de Desportos oferece instalações esportivas modernas, laboratórios, fisioterapia,
alimentação, hospedagem, pessoal altamente qualificado e motivado para desenvolver todo
tipo de apoio aos atletas militares, que deverão representar o Exército e as Forças Armadas nas
competições militares internacionais, projetando a imagem positiva da instituição.
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A declaração manifestada pelos atletas de se sentirem honrados em representar o Exército,
pretenderem seguir carreira e compreenderem a relevância do compromisso assumido
evidencia a necessidade de desenvolver uma estratégia de marketing voltada para o público
interno que ressalte a identificação e a consideração dos atletas militares de alto rendimento
pela instituição.
2.7 Planejamento estratégico de endomarketing
O planejamento estratégico não está restrito somente às decisões futuras, mas a implicações
no futuro de decisões no presente.
A aplicação do questionário de percepção do público interno a respeito das informações sobre o Programa
Atletas de Alto Rendimento do Exército evidenciou o desconhecimento da tropa sobre o assunto, em
especial pelos militares residentes fora do Rio de Janeiro, confirmando a necessidade de um programa de
endomarketing.
Contursi (1996, p.53) destaca a pesquisa como fonte de informações do marketing: “É a coleta, o registro
e a análise de todos os fatos referentes aos problemas relacionados com a comercialização de produtos e
serviços do produtor ao consumidor.”

A análise de risco identificou que uma das ameaças ao Programa de Atletas de Alto Rendimento
está na falta de estratégias que aproximem os atletas militares do público interno do EB.
No questionário de Pinheiro (2011), verificou-se muita motivação pelo projeto, haja vista o
fato de que todos os atletas militares recomendariam o programa a outros atletas, declarando
como aspectos positivos a estabilidade salarial, a assistência nacional de saúde e o apoio ao
treinamento.
Brum (op.cit., p. 74) cita ainda que uma descoberta bastante recente do endomarketing é a
utilização de personalidades, ícones famosos, geralmente artistas ou atletas, para representar
determinados programas internos que necessitam de um maior impacto na divulgação.
Considerando-se o equilíbrio dos interesses de cada uma das partes envolvidas no programa de
alto rendimento, evidencia-se uma sinergia de propósitos. Um programa de endomarketing
alinhado com os objetivos estratégicos organizacionais pode tornar essa sinergia duradoura e
trazer benefícios para todos os envolvidos.
As alianças estratégicas foram identificadas na Comissão de Desportos do Exército, na
Comissão Desportiva Militar do Brasil, do Ministério da Defesa, na Secretaria de Esportes
de Alto Rendimento, do Ministério do Esporte, no COB e nas Confederações, permitindo
uma base política para consolidação do Programa de Atletas de Alto Rendimento, que deverá
ser divulgada, inicialmente, para o público interno do Exército.
2.7.1 Objetivos estratégicos organizacionais
A visão de futuro da Força Terrestre destaca entre seus objetivos a busca por pessoal altamente
qualificado que professe valores morais e éticos e tenha orgulho de servir com dignidade à
Instituição Militar e ao Brasil. Portanto, constatam-se atributos comuns entre os militares e os
atletas de alto rendimento, acostumados a destacarem o verde-amarelo da bandeira nacional
nos campos desportivos.
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O comandante do Exército determinou a criação de uma equipe multidisciplinar, dedicada
prioritariamente ao Programa Exército para os Jogos Olímpicos Rio 2016, que manterá
permanente ligação com o COB para realização dos objetivos de interesse comum.
A CDE, gestora dos desportos no EB, deve estar alinhada com os objetivos estratégicos da
Força Terrestre, por meio do programa de endomarketing, sob a ótica do esporte de alto
rendimento.
Nas Diretrizes do Comandante do Exército de 2011 consta a seguinte determinação: “Os
atletas convocados devem servir de exemplo e motivação para os militares de carreira.”
Portanto, a participação dos atletas, nos eventos esportivos nacionais e internacionais, permite
expor a imagem do alto rendimento e da marca da CDE e reforçar a imagem positiva do EB
junto ao grande público.
2.7.2 Planejamento de endomarketing
Segundo Contursi, planejar é se preparar para enfrentar situações levantadas pela previsão. É
a capacidade de tomar decisões acertadas. É a escolha dos meios para atingir os objetivos de
marketing da organização esportiva e avaliar a importância de cada um deles.
Na tabela 1 a seguir serão apresentadas as fases de implantação do programa de endomarketing.
A etapa mais importante é o diagnóstico, identificando as reais necessidades e, sobretudo,
entendendo a cultura da organização. O endomarketing é um processo educativo que deve
considerar os fatores culturais inerentes da instituição. Segundo Bekin (op.cit., p.64), “quanto
mais certeza se tem acerca de um diagnóstico interno, mais são as chances de viabilidade de
projetos externos”.
O planejamento das campanhas informativas e motivacionais estará alinhado com os objetivos
estratégicos organizacionais e baseado em resultados encontrados na pesquisa de percepção,
constante no anexo. Será solicitado ao CCOMSEx a produção do material para execução das
campanhas.
O programa de endomarketing utilizará os canais oficiais de comunicação do EB para
divulgar ao público interno, como ponto principal, a participação dos atletas militares de
alto rendimento em competições e o uso de sua imagem para motivar a prática esportiva nos
quartéis e consolidar a boa imagem da Força Terrestre junto à sociedade brasileira.
Haverá também uma avaliação anual até os Jogos Olímpicos de 2016, estabelecendo itens
de controle de risco pela atuação da liderança e por meio da percepção do conteúdo da
informação, da integração interna, da utilização dos canais de comunicação.
Tabela 1: Fases do programa de endomarketing
Fase
1a

Diagnóstico/aplicação do questionário de percepção no público interno.
Planejamento do programa de endomarketing definição do conceito.

2a

- Campanhas informativas;
- Campanhas motivacionais de lançamento, de reforço e temporárias.

3a
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4a

Canais e instrumentos construídos a partir do perfil do EB e do público interno.

5a

Agentes de comunicação interna/relatores das modalidades da CDE.

6a

Análise de risco e avaliação anual do programa até os Jogos Olímpicos de 2016.

2.7.3 Propostas para o programa de endomarketing
O programa constará do Planejamento Estratégico da Comissão de Desportos do Exército,
que deverá estabelecer ligação com a assessoria de imprensa das confederações esportivas,
estimulando o surgimento de novos canais formais de comunicação.
A CDE está criando um processo interativo, escolhendo 10 sargentos técnicos temporários de
alto rendimento, que participarão ativamente da implantação do programa de endomarketing,
discutindo os assuntos e as propostas relativas ao uso de imagem dos atletas e a forma de
divulgação mais efetiva. Para Bekin, a comunicação não deve ser negligenciada. É importante
usar a comunicação pessoal, os materiais impressos, a comunicação eletrônica e a intranet,
que, de acordo com o autor, é a mídia ideal para a troca de informações e esclarecimentos.
Na tabela 2 serão apresentados os diversos canais informativos, que, segundo Brum, devem
ser complementares entre si no programa de endomarketing.
Tabela 2: Canais informativos
Canais de comunicação

Lideranças

Público interno

Periodicidade

Radio Verde Oliva

X

X

quinzenal

Revista Verde Oliva

X

X

mensal

TV Verde Oliva

X

X

de oportunidade

Exército Brasileiro em Revista

X

X

mensal

Noticiário do Exército

X

X

de oportunidade

Portal do Exército

X

X

de oportunidade

Resenha online

X

X

quinzenal

Intranet do CCFEx

X

X

de oportunidade

X

semanal

X

diariamente

X

de oportunidade

E-mail
Site e Facebook CDE

X

Mídias sociais
Relatório de resultados

X

semanal

Palestras

X

de oportunidade

Demonstração

X

de oportunidade

Clínicas técnicas

X

de oportunidade

Atividades esportivas

X

X

de oportunidade

Atividades cívicas e militares

X

X

de oportunidade

X

semestral

Reunião
Almoço com Presidente CDE

X

Quadro de aviso
Contracheque

X

semanal
X

semanal

X

trimestral

3 | CONCLUSÃO
O Exército Brasileiro vivencia um momento de quebra de paradigmas e de construção de
novos conceitos. Nesse contexto, a instituição atua para fazer frente aos futuros desafios, entre
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eles o de atribuir, a cada militar, a função de comunicação social e de atualizar o Plano de
Comunicação Social do Exército de período trienal para anual.
A expressiva capilaridade do EB no território nacional implica na participação da Força
Terrestre em variados eventos, caracterizando a necessidade de obter unidade nas mensagens
transmitidas. Portanto, o CCOMSEx está analisando a conveniência de acrescentar, nas
campanhas internas, sempre que possível, a alusão ao Exército como instituição partícipe das
ações em prol do esporte de alto rendimento, e criará ideias-forças, artes gráficas e vídeos para
contribuir na difusão das mensagens do EB. Ademais, a imagem dos atletas de alto rendimento
será utilizada para estimular a prática esportiva nas organizações militares, colaborando para o
desenvolvimento dos atributos físicos e afetivos fundamentais na formação militar.
Assim, os atuais índices de credibilidade desfrutados pela organização serão explorados
pela comunicação interna, que aperfeiçoará sua cultura organizacional e comprometerá os
colaboradores aos objetivos estratégicos, pressupondo um contexto marcado pela cooperação
e pela integração. Deve-se ressaltar ainda o fato de que os atletas estão muito receptivos à ideia
de divulgarem suas conquistas e promoverem suas modalidades no ambiente militar, com o
propósito de ampliar o apoio institucional ao Programa de Atletas de Alto Rendimento.
Os processos de comunicação interna são imprescindíveis para alicerçar esforços e estimular
a mudança contínua. Não há dúvidas de que o público interno é formador de opinião.
Portanto, quanto mais informações oficiais ele receber, mais subsídios terá para desmistificar
boatos, destruir percepções equivocadas e, principalmente, contribuir para uma boa imagem
do Programa de Atletas de Alto Rendimento no EB.
O programa de endomarketing foi planejado após o diagnóstico obtido por meio do
questionário de percepção aplicado no público interno. Constatou-se que o Portal do
Exército é a mídia com mais visibilidade em relação à divulgação dos atletas militares de alto
rendimento. A campanha motivacional e informativa está sendo direcionada inicialmente aos
presidentes da Comissão Desportiva Militar do Brasil, ao Ministério da Defesa, ao presidente
da Comissão de Desporto do Exército, ao CCOMSEx e aos sargentos especialistas em
Educação Física e Desporto de Alto Rendimento com o objetivo de despertar a expectativa
positiva nos principais responsáveis pela implantação do programa.
O programa de endomarketing nos estabelecimentos de ensino está baseado em palestras,
clínicas e demonstrações durante as competições nas escolas militares. Com a designação
anual de formandos para organizações militares em todo o País, criam-se oportunidades de
transformar os atletas em ídolos e promovem-se a prática esportiva e o programa dos atletas
militares de alto rendimento.
As campanhas de reforço e temporárias acontecerão durante a execução do calendário
esportivo nacional e internacional, de acordo com a disponibilidade dos militares atletas e
explorando a mídia do Portal do Exército, além da assessoria de imprensa das confederações.
O material que será produzido terá a participação dos atletas de alto rendimento, permitindo
a comunicação interativa com os relatores das modalidades da CDE, que providenciarão a
veiculação interna da informação.
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ANEXO
Este questionário tem como objetivo avaliar a percepção dos militares do Exército a respeito
das informações sobre o Programa de Atletas de Alto Rendimento. Sua participação é importante
para o aperfeiçoamento do programa. Todas as informações são confidenciais, e a identidade
dos participantes será preservada.

129

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

1- Você tomou conhecimento sobre o Programa Atletas de Alto Rendimento do Exército?
( ) sim

( ) não

( ) em parte

Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários (Qual meio de divulgação?)
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2- Você sabe como ocorre o processo seletivo para ingressar no Exército como Sargento
Especialista em Educação Física e Desporto de Alto Rendimento?
( ) sim

( ) não

( ) em parte

Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3- Você sabe como ocorre a formação militar dos atletas de alto rendimento no Exército?
( ) sim

( ) não

( ) em parte

Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4- Você sabe qual é o efetivo no Exército de sargentos especialistas em Educação Física e
Desporto de Alto Rendimento?
( ) sim

( ) não

( ) em parte

Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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_____________________________________________________________

5- Você seria capaz de citar o nome de algum atleta do Projeto de Alto Rendimento do Exército?
( ) sim

( ) não

( ) em parte

Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários (Qual ou quais atletas e modalidades?)
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

6- Você observou algum atleta de alto rendimento na mídia?
( ) jornal ou revista

( ) fardado ( ) com identificação da CDE ou EB

( ) TV

( ) fardado ( ) com identificação da CDE ou EB

( ) internet

( ) fardado ( ) com identificação da CDE ou EB

( ) não observou
( ) em parte
Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

7- Você teve acesso às notícias sobre os V Jogos Mundiais Militares de 2011?
( ) muita
( ) pouca
( ) não teve
( ) em parte
Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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8- Você soube do resultado obtido pelos atletas de alto rendimento do Exército nos V Jogos
Mundiais Militares?
( ) sim

( ) não

( ) em parte

Caso necessário, utilize o espaço abaixo para os comentários.
Comentários
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

9- O espaço abaixo é destinado para qualquer sugestão de melhoria na divulgação ao público
interno do Programa de Atletas de Alto Rendimento no Exército?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Posto/Graduação: ______________________
Local de origem/cidade: _________________
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Resumo

O Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 tem uma obrigação contratual com o Comitê
Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional de publicar, durante os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012, um Guia de Locais de Treinamento Pré-Jogos,
contendo instalações esportivas que atendam aos requerimentos técnicos das Federações Internacionais Olímpicas e Paralímpicas, para que os Comitês Olímpicos e Paralímpicos Nacionais possam trazer seus atletas ao país-sede, visando o aperfeiçoamento de seu treinamento e
adaptação às condições climáticas locais. Para selecionar essas instalações, o Comitê Organizador realizou o Processo para Cadastramento e Seleção dos Locais de Treinamento Pré-Jogos.
Ao final, foram escolhidas 172 instalações esportivas de 73 cidades em 18 estados.
O presente trabalho analisou, através do entendimento dos conceitos e das ferramentas disponibilizadas no Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) e de outras referências bibliográficas disponíveis, o planejamento estratégico definido para o processo, os prazos estabelecidos, os documentos e os manuais elaborados, a disponibilidade e a qualificação dos
recursos humanos envolvidos, os meios de comunicação utilizados, os métodos de avaliação
das instalações esportivas e o resultado final alcançado. Foram realizadas entrevistas com os
principais envolvidos no desenvolvimento e na execução do processo, além de uma análise
SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).
O estudo e a análise do processo pré-Jogos poderá servir como referência para que futuras
cidades-sede elaborem seu planejamento estratégico para o processo de seleção dos locais de
treinamento pré-Jogos.
Palavras-chave: Jogos Olímpicos, Rio 2016, locais de treinamento pré-Jogos.

Abstract

The Rio 2016 Organizing Committee for the Olympic and Paralympic Games has a contractual
obligation by the International Olympic Committee and The International Paralympic Committee
to publish the Pre Games Training Camps Guide during the London 2012 Olympic and Paralympic Games. It indicates training venues that meet International Federations’ technical requirements
so that the National Olympic Committees and National Paralympic Committees can bring their
athletes to the host country to improve their training and adaptation to the local climate. In order
to choose these facilities, the Organizing Committee implemented the Registration and Selection
Process for the Pre-Games Training Camps. At the end, 172 training venues were selected from 73
cities in 18 states.
Through the understanding of concepts and the tools available on the Advanced Sports Management Course (CAGE) and other bibliographic references, the present study examined the strategic
planning process, the deadlines, documents and manuals developed, the availability and qualification of human resources involved, the media used, the assessment methods for training venues and
the final result. Key stakeholders involved in the development and implementation process were
contacted, and we also performed a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
analysis.
The study and analysis of the pre-Games process could serve as reference for future Olympic Games
host cities to develop its strategic plan and its selection process of pre-Games training camps.
Keywords: Olympic Games, Rio 2016, pre-Games training camps
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1 | INTRODUÇÃO
O Rio de Janeiro foi eleito pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) cidade-sede dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016, maior evento esportivo da atualidade. Para o Brasil, os
Jogos Rio 2016 trarão reconhecimento mundial e um legado esportivo tangível e intangível
que já está em desenvolvimento. Os Jogos e sua consequente exposição, na mídia nacional
e internacional, contribuirão para acelerar o crescimento da economia brasileira e para o
desenvolvimento do turismo e do esporte no país.
Os Jogos do Rio serão os Jogos da celebração e transformação através do esporte. Essa
transformação poderá ser ampliada a todo o país com a escolha dos locais de treinamento préJogos, que viabilizam aos atletas de todos os esportes incluídos no Programa de Competição
dos Jogos Rio 2016 a oportunidade de treinar, no Brasil, nos anos que antecedem os Jogos.
A identificação desses locais é uma exigência do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do
Comitê Paralímpico Internacional (ICP) ao país-sede dos Jogos. É uma forma de permitir
que os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e Comitês Paralímpicos Nacionais (CPNs)
tragam seus atletas antes dos Jogos, visando sua aclimatação às condições locais e, sobretudo,
a concentração e o aperfeiçoamento do treinamento.
O Departamento de Esportes do Comitê Organizador Rio 2016 é responsável pela publicação
do Guia de Locais de Treinamento Pré-Jogos, que será divulgado para todos os CONs e
CPNs durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012. A decisão estratégica
foi disponibilizar o guia eletronicamente, no site do Comitê Organizador, para que possa ser
atualizado e ampliado regularmente.
Para identificar instalações esportivas que atendessem aos requerimentos técnicos mínimos
e às recomendações das Federações Internacionais Olímpicas e Paralímpicas (IFs e IPSFs),
o Departamento de Esportes realizou um processo para cadastramento e seleção durante 12
meses.
O planejamento estratégico desse projeto, incluindo o formato e a execução, envolveu, desde
o princípio, diversas áreas do Comitê Organizador: esportes, comunicação, jurídico, eventos,
relações institucionais, proteção às marcas e relacionamento com os CONs e CPNs. Houve
também contribuição dos governos federal, estadual e municipal, importante para fomentar
as discussões sobre o regulamento e os pré-requisitos de participação, para ajudar a equipe a
entender como funciona a dinâmica dos órgãos públicos, principalmente na determinação de
prazos, pois se achava que a maioria das inscrições seria de instalações públicas.
Cabe ressaltar que foram traçadas todas as ações gerais necessárias para a obtenção do resultado,
entretanto não foi possível prever, de forma detalhada, todas as etapas do projeto. Foi feito
um cronograma realista, com prazos curtos mas que permitiam a entrega do produto ao final.
O Processo para Cadastramento e Seleção de Locais de Treinamento Pré-Jogos seguiu cinco
fases de execução:
• Fase 1 – Inscrição (17/02/2011 a 11/05/2011): inscrição, pré-seleção, confirmação e
divulgação dos participantes do Seminário de Orientação.
• Fase 2 – Seminário de Orientação (23/05/2011): orientação sobre o processo, a visão
geral dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e dos Jogos Rio 2016, o treinamento de atletas de

135

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

alto rendimento, requerimentos técnicos dos esportes, oportunidades, direitos e deveres,
condicionantes legais, legado e modelo de programa de treinamento pré-jogos de edições
anteriores.
• Fase 3 – Seleção (23/05/2011 a 27/01/2012): envio de documentos de garantia,
formulários descritivos e fotos, realização de visitas técnicas de avaliação, elaboração de
relatórios de avaliação, envio da previsão de cronograma e orçamento, divulgação do
resultado e assinatura do termo de compromisso.
• Fase 4 – Publicação (julho de 2012): lançamento do Guia de Locais de Treinamento PréJogos Rio 2016 para os CONs e CPNs durante os Jogos de Londres.
• Fase 5 – Acompanhamento (a partir de agosto de 2012): acompanhamento dos planos
de adequação enviados pelas instalações e inclusão de novas instalações.
O planejamento estratégico é um importante instrumento de gestão para as Organizações
Esportivas Olímpicas (OEO). Segundo Christensen e Rocha (1995, p.291), “as origens do
termo estratégia encontram-se na teoria militar, de onde foi adotado, significando a utilização
do combate para atingir a finalidade da guerra”. Esse planejamento constitui uma das mais
importantes funções administrativas e uma valiosa ferramenta de auxílio à alta administração,
pois permite nortear as ações gerenciais da OEO dentro de um conjunto previamente
determinado de metas e estratégias.
Philip Kotler (1975, p.74) propõe o seguinte conceito: “O Planejamento Estratégico é uma
metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela empresa, visando
maior grau de interação com o ambiente.”
Podemos afirmar que uma OEO que não realiza um planejamento estratégico “corre o risco
de se transformar em uma folha seca, que se move ao capricho dos ventos da concorrência”
(PORTER, 1986, p.90).
O primeiro passo do processo de planejamento é a fase de diagnóstico do ambiente. Trata-se
de identificar riscos e oportunidades no ambiente externo e pontos fortes e fracos no interno
(ALDAY, 2000). É com base nisto que a empresa irá se antecipar às mudanças e preparar-se
para agir.
O passo seguinte é o posicionamento estratégico, no qual são explicitados os objetivos
estratégicos, a missão é categorizada e os valores da organização são definidos. Uma OEO,
por exemplo, tem como metas lidar com grandes mudanças, competitividade, questões sociais
e vantagens de negócios, e essas metas são centradas tanto no ambiente interno quanto no
externo e se relacionam com importantes stakeholders.1 Formular estratégias é projetar e
selecionar ações que levem à realização dos objetivos organizacionais (ALDAY, op.cit.). Os
objetivos são resultados que a empresa busca atingir, podendo ser de longo, médio ou curtos
prazos. Para que exerçam sua função, eles devem ser específicos (indicando claramente o que
se quer alcançar), realistas (para não causar desânimo na equipe), flexíveis (de forma que
possam ser modificados, caso haja necessidade) e mensuráveis (quanto mais quantificados,
mais fácil será a sua mensuração) (CERTO; PETER, 1993).
1. Stakeholders (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em diversas áreas,
referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas
pela empresa.
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Passa-se então a definir o plano de ação, que representa os meios suficientes para alcançar
os objetivos. Cada um deve incluir ações ou mudanças necessárias, como e por quem elas
deverão ser conduzidas, quando e por quanto tempo deverão acontecer, quais os recursos
(incluindo financeiros e humanos) elas demandarão, e como será o plano de comunicação
(MOSO, p.84).
Em seguida, realiza-se um dos momentos mais importantes de todo o processo de
planejamento: a implementação, fase em que o planejamento se concretiza. Sem a execução
de uma estratégia efetiva, as organizações são incapazes de obter os benefícios de uma análise
organizacional, do estabelecimento de uma diretriz e da formulação da estratégia (FAVA;
ANDION).
A última fase do planejamento estratégico é a avaliação e o controle das ações estabelecidas.
O propósito dessa etapa é mensurar objetivos e resultados reais e verificar se o cronograma
está sendo cumprido. Só assim será possível identificar as dificuldades e as prováveis falhas,
possibilitando alguma mudança necessária de estratégia (BARBOSA; BRONDANI, 2004).
Nesse processo, é preciso definir padrões ou critérios para estipular indicadores de avaliação,
que devem ser específicos, pertinentes, objetivos, representativos, transparentes e simples
(MOSO).
Utilizando-se desses conceitos, o principal objetivo deste trabalho foi analisar o Processo
para Cadastramento e Seleção dos Locais de Treinamento Pré-Jogos, identificando fraquezas,
pontos fortes, oportunidades e desafios do processo. Para isso, foi necessário também verificar
se o planejamento estratégico elaborado levou em consideração os conceitos e as boas
práticas tidas como essenciais, se os instrumentos aplicados na inscrição e cadastramento
das instalações esportivas atingiram os resultados esperados, se os meios de comunicação
utilizados para divulgar o processo atingiram o público-alvo, se as ferramentas para coletar os
dados e as informações das instalações esportivas foram suficientes, apropriadas e confiáveis,
se as avaliações das equipes de visitas técnicas foram consistentes e padronizadas, se o número
final de instalações esportivas selecionadas no processo atingiu a meta estabelecida no
planejamento etc.
Espera-se com o presente estudo identificar as melhores práticas utilizadas durante todo
o Processo para Cadastramento e Seleção das Instalações Esportivas, apontar os erros e os
acertos do planejamento e da execução e sugerir soluções para as inconsistências encontradas.
Pretende-se melhorar o processo para as próximas janelas de oportunidades, nas quais novas
instalações esportivas poderão se cadastrar. Ademais, pretende-se fornecer informações que
possam servir de referência para futuros países-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

137

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

2 | Desenvolvimento
O Processo Pré-Jogos foi iniciado em 2010, e seu planejamento já incorporava alguns
dos pilares estratégicos estabelecidos, em 2011, que fundamentaram a visão e a missão do
Comitê: excelência técnica, celebração memorável, promoção da imagem global do Brasil,
incentivo à transformação social e urbana sustentável através do esporte e contribuição para
o crescimento do movimento olímpico e paralímpico.
O objetivo geral da Equipe Treinamento Pré-Jogos (Equipe TPJ) era a publicação do Guia
dos Locais de Treinamento Pré-Jogos durante os Jogos de Londres 2012. O objetivo específico
era a seleção, em todas as regiões do Brasil, de instalações esportivas que atendessem aos
requerimentos técnicos das IFs e IPSFs para todos os esportes incluídos no calendário de
competição.
A dimensão da participação nacional ficou evidenciada na quantidade e diversidade de
instalações inscritas e selecionadas ao final do processo.
Foram 690 instalações inscritas no processo (Figura 2.1), das quais 501 completaram os
formulários online de pré-seleção e demonstraram cumprir os critérios de participação. As
outras 189 instalações não completaram o preenchimento dos dados.

Figura 2.1 – Participação de instalações, cidades e estados no processo.

As 501 instalações pré-selecionadas que participaram do Seminário de Orientação tiveram
prazo de dois meses para preencher os formulários descritivos com as características técnicas
das áreas de prática esportiva e das áreas e dos serviços de apoio existentes na instalação.
Dessas, 377 completaram, enviaram as informações e participaram da fase de seleção.
A partir da análise dos dados enviados, as instalações foram classificadas como “apta” (sem
necessidade de visita técnica), “potencialmente apta” (com necessidade de visita técnica para
coleta de informações adicionais) e “não apta” (impossibilitadas de continuar no processo).
Foram realizadas visitas a 200 instalações em 84 cidades de 20 estados. Com base nos dados
obtidos, foram produzidos relatórios de avaliação, que classificavam como “apta” ou “não
apta” tanto a infraestrutura de apoio quanto a esportiva. Ambos os aspectos deveriam ser
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considerados “aptos” para participação no guia.
Ao final do processo, foram selecionadas 172 instalações, em 73 cidades, de 18 estados (Figura
2.2), sendo 98 públicas (64 municipais; 19 estaduais e 15 federais) e 74 privadas.

Figura 2.2 – Participação dos estados no processo.

Conforme Christensen, Rocha, Kotler, and Porter recomendam, é importante que seja feito,
na fase de diagnóstico, um levantamento dos stakeholders, de modo a analisar o ambiente e
avaliar de que forma eles podem ajudar ou atrapalhar a estratégia.
Ainda na fase de diagnóstico, elaborou-se um regulamento indicando quais os critérios de
seleção e os serviços comumentes solicitados pelos CONs/CPNs e compôs-se um manual
de requerimentos técnicos mínimos de cada esporte para auxiliar os gestores das instalações
a entenderem as necessidades de seus clientes. Os critérios de seleção foram baseados em
experiências pessoais de integrantes do Departamento de Esportes do Rio 2016 e na estratégia
de seleção de locais de treinamento do Comitê Olímpico Brasileiro nas três últimas edições
dos Jogos.
Na fase de posicionamento estratégico, o objetivo traçado foi de selecionar instalações
esportivas, em todo o território nacional, aptas ao treinamento de alto rendimento para todos
os esportes do calendário esportivo e disponibilizá-las por meio de um guia eletrônico.
Identificou-se que os modelos das cidades-sede anteriores não seriam adequados à realidade

139

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

brasileira, pois as características esportivas e culturais eram muito diferentes. Em Sydney 2000,
foi enviado um questionário para os governos locais, que foram responsáveis pelas instalações.
Em Londres 2012, o “The UK’s High Performance Sports Agency” (UK Sport) já possuía um
catálogo de inúmeras instalações esportivas aptas ao treinamento de alto rendimento e ajudou
o Comitê Organizador de Londres na seleção.
Realizou-se também uma coletiva de imprensa para anunciar a abertura das inscrições e, assim,
aumentar a visibilidade do processo. Foram convidados diversos veículos de comunicação,
e as Confederações esportivas receberam “e-mails marketing”. Carlos Arthur Nuzman,
presidente do COB, e Agberto Guimarães, diretor de esportes do Comitê Organizador Rio
2016, discursaram sobre o tema e suas oportunidades.
Decidiu-se também que todo o processo seria online, de forma a agilizar a obtenção das
informações e permitir maior abrangência territorial em um curto espaço de tempo. Todas as
instalações se inscreveram/cadastraram por meio da ferramenta disponibilizada no site www.
rio2016.com/treinamentoprejogos. A inscrição foi facultada às instalações esportivas e não às
cidades ou secretarias para evitar qualquer interferência política.
No que se refere aos planos de ação elaborados pela Equipe TPJ, foram disponibilizados,
no site, os formulários de inscrição e o formulário descritivo, além do regulamento e dos
requerimentos técnicos dos esportes.
Para realização das visitas técnicas às instalações esportivas, decidiu-se contratar uma empresa
especializada no ramo esportivo, com profissionais de Arquitetura, Engenharia, Educação
Física e áreas afins, devido aos limites de pessoal e prazo da Equipe TPJ.
Outro plano de ação elaborado foi o modelo de avaliação das infraestruturas gerais e de apoio
das instalações. As equipes observaram se havia áreas de apoio ao treinamento na instalação
(sala de reunião/conferência, sala multimídia etc.), bem como seu estado de conservação e
manutenção.
Além disso, o aspecto mais relevante da avaliação das instalações esportivas, durante a visita
técnica, foi o atendimento aos requerimentos técnicos do esporte (dimensões, materiais de
construção e/ou de revestimento da área de prática esportiva, marcações etc. da área de prática
esportiva), o uso de equipamentos esportivos oficiais, o conforto térmico, a iluminação, a
quantidade de vestiários e sanitários e o estado de conservação e manutenção.
Também foram levados em consideração os acessos à instalação, proximidade de aeroportos,
meios de acomodação e serviços médicos. As instalações deveriam estar a uma distância
máxima de 150 quilômetros de aeroportos e 30 quilômetros de meios de hospedagem entre 3
e 5 estrelas, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, e possuir
infraestrutura de serviços médicos e de emergência a uma distância máxima de 30 minutos.
Visando a padronização da avaliação das instalações esportivas pelas equipes de visita técnica,
a Equipe TPJ elaborou um treinamento teórico e prático para os profissionais contratados,
que receberam orientações de como conduzir a visita técnica, quais os requerimentos e as
especificações técnicas dos esportes, como avaliar e medir os equipamentos esportivos e a
infraestrutura de apoio das instalações, como utilizar os equipamentos de medições (trena
a laser e luxímetro), e qual era o protocolo de comunicação com veículos de imprensa
porventura presentes no local.

140

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Para avaliação final das instalações, foram consideradas as informações provenientes dos
formulários descritivos preenchidos eletronicamente pela instalação, das fotos e dos projetos
executivos enviados e das visitas técnicas necessárias.
Na fase de execução dos planos de ação, foram identificados diversos problemas. Primeiramente,
notou-se dificuldade em definir os padrões e os requisitos para a construção do website,
por falha de comunicação entre as áreas participantes e a indefinição de uma matriz de
responsabilidade. Verificou-se também que muitas instalações esportivas tiveram dificuldade
em preencher o cadastro e os formulários eletrônicos e anexar os documentos exigidos. Na
maioria dos casos, isso se devia à falta de conhecimento e familiaridade com o uso da internet
por parte dos responsáveis.
Com relação aos responsáveis pelos cadastros, embora muita informação estivesse disponível
no site (regulamento, perguntas frequentes, requerimentos técnicos mínimos, apresentação
do seminário de orientação etc.), o e-mail foi considerado sempre a opção mais prática,
gerando um grande volume de comunicações com a Equipe TPJ.
Da mesma forma, o fato de os cadastradores não utilizarem a leitura de referência
(regulamento, enunciados explicativos dos formulários) gerou uma enorme quantidade de
cadastros errôneos, tornando as informações enviadas insuficientes para análise e dificultando
o cumprimento dos prazos (Figura 2.3).

Figura 2.3 – Quantidade de acessos ao site pré-jogos.

O gráfico abaixo (Figura 2.4) demonstra o volume intenso de inscrições na última semana,
que ocasionou uma falha no sistema por algumas horas e levou a ansiedade e frustração nos
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cadastradores, aumentando consideravelmente o volume de comunicações com a Equipe TPJ.

Figura 2.4 – Acessos no site × inscrições.

Durante as primeiras semanas, houve um número baixo de inscrições, gerando dúvida para
a Equipe TPJ quanto à eficácia da divulgação. Partiu-se então para uma estratégia de “corpo
a corpo”. Foi enviado um “e-mail marketing” para associações, secretarias, confederações e
federações esportivas, dentre outras. A estratégia surtiu efeito a partir da 5ª semana.
Outra consequência da falta de diligência foi a necessidade de se corrigir os cadastros realizados
em nome de municipalidades ou secretarias, quando a orientação no regulamento era de
realizar as inscrições em nome das instalações esportivas. Esses tiveram que ser desmembrados
em cadastros separados.
A qualidade dos relatórios das equipes de visitas técnicas de avaliação foi outro problema.
Mesmo passando por um treinamento teórico e prático, a qualidade dos relatórios não foi
a esperada, o que demandou retrabalho e um adiamento na divulgação do resultado das
instalações selecionadas no processo.
Mas o principal problema que permeou todas as etapas, desde a inscrição até o envio do
formulário complementar, foi o descumprimento dos prazos por parte das instalações.
Além dos problemas e das dificuldades encontradas, a análise identificou também as forças,
as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do planejamento estratégico do processo (Tabela
2.1).
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FORÇAS

FRAQUEZAS

Momento político-econômico favorável

Vulnerabilidade da comunicação

Utilização da internet

Inexistência de fonte de referência

Marca Rio 2016

Poucos recursos humanos

Envolvimento dos governos

Prazos curtos

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Mapeamento das instalações esportivas
Treinamento para o Time Brasil
Integração do Brasil
Legado

Não identificação de todos os esportes
Descumprimento dos prazos pelos gestores
Pressão política

Tabela 2.1 – Resultado da análise SWOT.

Pode-se citar como força o momento político-econômico favorável ao desenvolvimento de
políticas e projetos esportivos devido aos grandes eventos esportivos que serão realizados no país
nos próximos anos. Consequentemente, há mais motivação para a participação de todo o Brasil,
acarretando na difusão nacional do movimento olímpico e paralímpico e proporcionando a
realização de melhorias nas instalações esportivas, visando o desenvolvimento esportivo. Esses
benefícios estão diretamente associados à visão e à missão do Comitê Organizador Rio 2016.
A estratégia de envolver os três níveis de governo desde o início também foi considerado
uma força do processo. Como principais parceiros do Comitê na organização dos Jogos,
a participação dos entes governamentais ajudou nas discussões sobre os pré-requisitos de
participação e sobre o regulamento e evitou interferência política na seleção final dos locais
de treinamento, definida por padrões técnicos.
A marca Rio 2016 possui um grande apelo promocional e foi também considerada uma força,
incentivando um maior número de instalações a participar do processo.
A utilização da internet foi um ponto de grande relevância. Conseguiu-se atingir, num
curto espaço de tempo, um grande número de instalações, além de divulgar, cadastrar, obter
informações, se comunicar e selecionar as instalações esportivas.
No que tange aos pontos fracos, a comunicação entre a Equipe TPJ e a empresa que desenvolveu
o site pode ter sido ineficaz quanto ao entendimento mútuo do que se esperava como recurso
para análise estatística dos dados. Desde o primeiro contato, solicitou-se a criação de uma
tabela com todos os dados preenchidos pelo cadastrados, a fim de que se pudessem aplicar
filtros e fórmulas para facilitar a análise estatística de cada instalação. Como não foi possível
estabelecer uma matriz de responsabilidade nem se definiram os campos exatos que deveriam
constar da tabela, ao final, a empresa contratada não conseguiu entregar o produto esperado.
Ao término do prazo das inscrições, quando foi requisitada a entrega da tabela com o resumo
das informações cadastradas, a empresa justificou que nunca recebera essa demanda. Assim,
houve uma grande perda de tempo posterior para a produção das tabelas, e o prazo de análise
precisou ser estendido em duas semanas.
A capacidade dos cadastradores de usar a ferramenta foi apontada como fraqueza. A falta de
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conhecimento dos recursos disponíveis online, pelos responsáveis das instalações, acarretou
uma enorme quantidade de comunicação com a Equipe TPJ para ajudá-los na inscrição e no
envio da documentação solicitada.
A inexistência de fonte de referência ou algum tipo de cadastro geral de instalações esportivas,
em âmbito nacional, bem como a falta de detalhamento e do desdobramento de atividades
de cada etapa, e a ocorrência de alguns imprevistos, também foram consideradas fraquezas
enfrentadas pela Equipe TPJ.
Na análise realizada pelos envolvidos também foram identificadas algumas oportunidades.
O processo mapeou a realidade das condições de conservação e manutenção das instalações
esportivas no Brasil. Além disso, foram identificadas novas instalações esportivas que,
associadas ao incentivo por melhorias e reformas na infraestrutura esportiva, podem prover
oportunidades de criação de polos de treinamento e desenvolvimento esportivo, bem como
de treinamento para o Time Brasil.
Levar os Jogos Rio 2016 a todo o Brasil também foi considerada por todos uma oportunidade e
já deixou um legado tangível, que se observa na mobilização dos representantes das instalações
em reformar e se adequar às necessidades do treinamento de alto rendimento.
A influência política por parte de entes governamentais, na seleção das instalações esportivas
e na aceitação de cadastros realizados fora do prazo foi considerada a maior ameaça à
credibilidade e ao andamento do processo. Para tentar minimizar o impacto dessa ameaça, a
Equipe TPJ envolveu os três níveis de governo nas discussões sobre critérios de participação
e sobre os prazos.

3 | considerações finais
Identificou-se que cada uma das cidades-sede dos Jogos anteriores fez um processo totalmente
distinto. Em Sydney, os governos locais receberam um questionário e ajudaram o Comitê
Organizador. Em Londres, o UK Sport, um órgão equivalente ao Ministério do Esporte
brasileiro, exerceu uma liderança eficaz e com uma atuação técnica. Além de traçar políticas,
ele as executa, contando com uma grande quantidade de instalações esportivas adequadas ao
treinamento de alto rendimento. Seria impossível replicar o mesmo processo implementado
por Sydney e Londres, e por isso desenvolveu-se um processo totalmente inovador orientado
à realidade esportiva brasileira.
De acordo com os resultados das análises e das entrevistas, o planejamento estratégico do
processo não foi elaborado dentro dos padrões preconizados na literatura sobre o tema. No
entanto, tentou-se realizar um cronograma realista, com prazos curtos, e prever todas as ações
necessárias para obtenção do resultado.
Além disso, a decisão de utilizar um sistema online para o cadastramento e o envio de
informações foi acertada, considerando-se a grande quantidade de instalações com profissionais
capacitados que preencheram corretamente os campos e enviaram os documentos exigidos.
A ferramenta também permitiu um nível de confiabilidade satisfatório dentro da viabilidade
do projeto. Porém, a forte dependência da utilização final do usuário comprometeu sua
eficácia.
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Os meios de comunicação utilizados para divulgar o processo atingiram o objetivo,
considerando a aderência ao processo, a quantidade de instalações que se cadastraram e a
abrangência nacional. A estratégia de comunicação utilizada no início – coletiva de imprensa
– mostrou-se insuficiente. Contudo, após aprimoramento da estratégia por meio de ações em
cidades específicas e o envio de “e-mail marketing” para organizações esportivas, a dificuldade
foi ultrapassada.
Com relação à consistência e a qualidade das equipes de visitas técnicas, constatou-se que
não atenderam às expectativas, principalmente no que se refere à elaboração dos relatórios
de visitas. Acredita-se que a falta de comprometimento de algumas delas tenha gerado as
inconsistências encontradas. Para conseguir a padronização necessária foi feita uma revisão
interna detalhada de cada relatório. Sendo necessária a contratação de uma empresa ou de
profissionais para realizar as visitas técnicas, sugere-se a criação de um mecanismo dentro do
contrato que permita, após uma avaliação dos relatórios, a troca das equipes que não estejam
atendendo às expectativas, um novo treinamento, ou até mesmo uma multa para a empresa,
caso o nível de qualidade esperado não seja atingido.
Se comparado a Londres, o número de instalações disponíveis é bem inferior. Entretanto,
as características esportivas e culturais são diferentes entre a Grã-Bretanha e o Brasil; como
nenhum país com as características esportivas e culturais semelhantes às do Brasil realizou uma
edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não existem parâmetros de comparação. Por esse
motivo, considera-se que o total de instalações selecionadas ao final superou consideravelmente
o número previsto no início do planejamento e pode servir para evidenciar a necessidade de
uma retomada do crescimento esportivo com investimento em infraestrutura.
Deste estudo, conclui-se que a metodologia adotada pelo Comitê Organizador Rio 2016 para
o desenvolvimento do Processo de Seleção dos Locais de Treinamento Pré-Jogos poderá servir
como referência para futuras cidades-sede de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Tal metodologia,
se associada ou vinculada a um planejamento estratégico, certamente aumentará o potencial
de êxito e de alcance de um projeto dessa magnitude.
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RESUMO

A realização de grandes eventos esportivos no Brasil fez com que muitas organizações
esportivas do país acelerassem seu processo de desenvolvimento e de capacitação profissional.
O presente trabalho tem a finalidade de apresentar o processo de construção da estratégia da
CBJ, visando contribuir com o COB em tornar e manter o Brasil uma potência olímpica.
Foram identificados os principais objetivos estratégicos a ser alcançados, através de programas
e projetos específicos no decorrer do próximo Ciclo Olímpico (2013-2016). Os objetivos
estratégicos foram hierarquizados e cada projeto foi priorizado com a ajuda de uma ferramenta
de gestão específica para tomada de decisões em ambientes complexos. Pensar nos resultados
almejados para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, é um grande exercício que transfere para
a CBJ e para o COB a necessidade de planejar estrategicamente os próximos passos de cada
instituição. Dessa forma, é imprescindível que as ações dessas instituições estejam integradas,
tanto entre elas, quanto internamente em cada uma delas.
Palavras-chave: estratégia, processo, potência olímpica.

ABSTRACT

The occurrence of major sporting events in Brazil has encouraged many sports organizations in the
country to speed up its process of development and professional capacitation. The corrent study has
the purpose to present the process of construction of CBJ’s strategy in order to contribute the the
COB to make and keep the Brazil an olympic power. It was identified the main strategic objectives
to be achieved through specific programs and projects during the next Olympic Cycle (2013-2016).
The strategic objectives were ranked and each project has been prioritized with the help of a
specific management tool in making decisions in complex environments. Thinking about the results
expected for the Olympic Games in Rio in 2016 is a great exercise that transfers to the CBJ and
the COB the need for planning strategically the next steps for each institution. Thus, it is essential
that the actions of these institutions are integrated, between them and internally, in each of them.
Keywords: strategy, process, olympic power.
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1 | Introdução
O esporte brasileiro passa por um momento importante de valorização e de reconhecimento
no cenário nacional e internacional. A realização de grandes eventos esportivos, nos próximos
anos, principalmente a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos
e Paralímpicos, em 2016, aceleraram a corrida em busca de capacitação profissional e de
desenvolvimento das instituições esportivas no País.
Com isso, ferramentas gerenciais do ambiente corporativo tornaram-se cada vez mais frequentes
em Organizações Esportivas Olímpicas (OEO), contribuindo com seu desenvolvimento. No
entanto, o sucesso da sua implantação depende de uma perspectiva de gestão estratégica
integrada entre as áreas funcionais e unidades de negócio da OEO, como um todo. Segundo
Norton e Kaplan (2009, p. 45), pesquisas demonstram que, atualmente, mais de 60% das
organizações carecem dessa perspectiva estratégica integrada.
O termo planejamento estratégico, que tem sido amplamente utilizado nos últimos anos
e, mais especificamente, na ultima década, começou a fazer parte dos discursos de gestores
esportivos por todo o País, o que não significa que antes disso as ações não eram formuladas
de forma estratégica. Muitos autores associam estratégia com empreendedorismo e descrevem
o processo em termos de criação da visão estratégica pelo grande líder da organização
(Mintzberg, 2010, p.21). Vale lembrar que, na grande maioria das instituições, culturalmente
os gestores esportivos são ex-atletas e ex-técnicos provenientes do próprio ambiente esportivo.
São especialistas em determinadas modalidades esportivas, mas nem sempre se aprofundam
nos conhecimentos de administração e de gestão de organizações.
A formulação da estratégia como um procedimento de gerenciamento possui uma série de
escolas que se diferenciam uma das outras a partir de pontos de vista diferentes (Mintzberg,
2010). Em uma rica revisão da literatura sobre o tema, Mintzberg (2010) apresenta 10 escolas
diferentes. A primeira, a escola do design, surgiu na década de 1960, entendendo a formulação
de estratégia como um processo informal, essencialmente de concepção. Uma outra escola,
a do planejamento, criada paralelamente à primeira, atingiu seu auge na década de 1970,
e entende a formulação da estratégia como um processo formal separado e sistematizado.
Menos preocupada com o processo de formulação da estratégia, a escola do posicionamento
ganhou espaço na década de 1980, objetivando a seleção de posições estratégicas no mercado.
Assim, outras escolas foram surgindo com base em perspectivas diferentes. A escola do
aprendizado, por exemplo, entende que a estratégia deve emergir em passos curtos, à medida
em que a organização se adapta. A escola do poder trata a formulação da estratégia como um
processo de negociação, seja internamente entre os membros da organização ou externamente
entre organizações. Parecida com esta, existe a escola cultural, que entende o processo de
formulação da estratégia como fundamentalmente coletivo e cooperativo. E, de outro
lado, também existe uma outra escola, conhecida como ambiental, que entende a iniciativa
estratégica como um acontecimento reativo ao contexto externo à organização.
Por último, e também a que mais se assemelha às ideias de Norton e Kaplan, é a escola de
configuração, que busca a integração e agrupa vários elementos dentro de uma organização.
Esta escola entende que a formulação da estratégia deve descrever uma mudança de quadro,
como um processo de transformação, estruturada em estágios ou episódios distintos.
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Pensando na perspectiva estratégica integrada, retomamos as ideias de Norton e Kaplan
(2009). De acordo com os autores, esse conceito é alcançado quando montamos um sistema
gerencial abrangente, que liga a formulação e o planejamento da estratégia com a execução.
Norton e Kaplan (2009, p. 9) dividem esse sistema gerencial em seis grandes estágios.
No primeiro estágio os gestores desenvolvem a estratégia, utilizando ferramentas como a
declaração da missão, visão e valores da organização. Analisam as questões-chave, como os
ambientes internos e externos, utilizando ferramentas como a análise SWOT e a análise das
Cinco Forças de Porter. De acordo com Mintzberg (2010, p.38), a ideia de avaliar o ambiente
interno e externo surgiu nos anos 1960, com a escola do design.
No segundo estágio, a organização planeja a estratégia com base em ferramentas, como mapas
estratégicos e balanced scorecard. Nesta fase, os gestores descrevem a estratégia, selecionam
indicadores e metas que precisam ser alcançados, selecionam as ações, programas e projetos
que deverão ser implantados para que as metas sejam alcançadas, definem as prioridades de
execução e de onde virá o investimento necessário para financiar as ações.
No terceiro estágio, depois da elaboração do mapa estratégico, os gestores alinham a
organização com a estratégia, desdobrando o mapa estratégico e o balanced scorecard, que
estão interligados, para as diversas unidades organizacionais.
No quarto estágio, entre outras ações, os gestores planejam as operações com o objetivo de
melhorar os processos-chave e integram a estratégia com os planos e orçamentos operacionais.
No quinto estágio, inicia-se o processo avaliativo da estratégia e das operações. Nesse
momento, a organização monitora e aprende sobre os problemas, barreiras e desafios. Analisa
se as operações estão sob controle e se as estratégias estão sendo bem executadas.
No sexto estágio, de acordo com dados internos e as novas informações sobre o ambiente
externo, os gestores avaliam se os pressupostos estratégicos continuam válidos e, se necessário,
promovem adaptações para um novo ciclo.
Neste trabalho iremos abordar o processo de contrução da estratégia utilizado pela Confederação
Brasileira de Judô (CBJ), que obteve como resultado a formação dos seus objetivos estratégicos
e a identificação das prioridades de ação para o novo Ciclo Olímpico (2013-2016). Com
base no ciclo gerencial de seis estágios de Norton e Kaplan (2009), a abordagem deste artigo
prioriza as discussões referentes ao segundo estágio desse ciclo, especificamente o processo de
construção dos objetivos e iniciativas estratégicas. Dessa forma, trataremos especificamente
dos processos utilizados no planejamento da estratégia da CBJ.
A CBJ é a OEO responsável pela administração do judô no território brasileiro. O desenvolvimento
e o crescimento da modalidade, nos últimos anos, aconteceram de forma exponencial. No entanto,
apesar dos resultados esportivos terem acompanhado essa evolução, entendemos que, a partir desse
momento, para que a CBJ continue melhorando os resultados que vem obtendo, é necessária a
organização de um sistema gerencial mais abrangente, integrado e com objetivos estratégicos claros.
O judô é uma modalidade bastante desenvolvida e praticada no Brasil. Em Jogos Olímpicos,
já conquistou 15 medalhas para o país, sendo hoje um esporte com uma ótima regularidade,
considerando que os judocas brasileiros subiram ao pódio em todas as últimas sete edições dos
Jogos Olímpicos. Manter essa regularidade e melhorar o desempenho nas próximas edições
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dos Jogos Olímpicos fazem parte dos atuais desafios da CBJ.
A evolução, desde que a gestão atual assumiu o comando da instituição, é notória. Nesse
período houve um crescimento grande de novas atribuições e responsabilidades, motivadas
principalmente pelo aumento das participações em ações nacionais e internacionais, e o
próprio desenvolvimento de grandes eventos em território nacional.
Importantes eventos da modalidade foram ou serão realizados no país até os Jogos Olímpicos
do Rio, em 2016, como o Campeonato Mundial por Equipes e Veteranos, em 2012, e os
Campeonatos Mundiais Sênior de 2013 e de 2015.
A CBJ está crescendo e aproveitando o momento esportivo do País. Acreditamos que a
implantação de um sistema gerencial de alto nível potencializará esse aproveitamento e a
aquisição de bons resultados esportivos da modalidade para o Brasil. Chegou o momento
de identificarmos, com clareza, os objetivos e as iniciativas estratégicas da CBJ, mapeando as
prioridades de ação para um novo ciclo.

2 | DESENVOLVIMENTO
Planejando a estratégia
Recentemente, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou seu mapa estratégico,
demonstrando, de forma geral, a arquitetura utilizada para integrar a sua estratégia às
operações das diversas unidades da OEO.
O COB entende que o judô é uma das modalidades olímpicas mais vitoriosas do país, em
virtude dos resultados apresentados nas ultimas edições dos Jogos Olímpicos. A partir dessa
ideia, a CBJ foi convidada a participar do Programa Estratégico Olímpico Rio 2016, que é
um programa de iniciativa do COB, em parceria com o Ministério do Esporte (ME) e as
Confederações Nacionais, com o objetivo de melhorar o desempenho da modalidade visando
aos Jogos Olímpicos Rio 2016.
O escritório de projetos do COB, responsável pela condução do programa, em virtude do
espaço e do tempo limitado, quando pensamos em planejamento estratégico e desenvolvimento
do desempenho esportivo, apresentou uma metodologia direta e enxuta, com cinco etapas.
Essas etapas podem ser traduzidas em cinco quentões: etapa 1, “Onde estamos hoje?”; etapa
2, “Qual a nossa melhor chance possível de resultados?”; etapa 3, “Que ideias e iniciativas nos
levarão até lá?”; Etapa 4, “Quais condições são necessárias para alcançá-las?”; Etapa 5, “Como
sabemos se estamos no caminho certo?”.
Além do trabalho diário do escritório de projetos do COB, o desenvolvimento do programa
aconteceu, principalmente, através de reuniões colaborativas entre os membros da CBJ, do
escritório de projetos do COB e do representante da modalidade no ME.
O primeiro passo do programa foi levantar a situação atual da CBJ, realizando uma análise
interna e externa detalhada. Norton e Kaplan (2009, p. 36) enquadram esse tipo de atividade,
dentro do processo de desenvolvimento da estratégia, na primeira fase do sistema gerencial,
proposto pelos mesmo autores.
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Nessa análise, as principais informações coletadas foram relacionadas à estrutura funcional
e financeira da CBJ, ao perfil do corpo de atletas, aos principais serviços e processos que são
oferecidos pela OEO, à formação das comissões técnicas das seleções e ao calendário esportivo
nacional e internacional. Foi realizada uma análise comparativa com outras potências mundiais
da modalidade e levantadas as principais forças, fraquezas, ameaças e oportunidades da CBJ.
A segunda etapa do programa foi a análise de qual a melhor chance possível de resultados
para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. De acordo com os resultados obtidos
até o momento, de uma análise da idade dos atletas que estão atualmente na seleção brasileira
principal e do processo de renovação com novos atletas, foi indicada a melhor previsão possível
de resultados para 2016.
A partir desse ponto, foram criados metas e indicadores que pudessem, objetivamente, orientar
onde cada atleta e categoria de peso deverão estar posicionados no cenário internacional da
modalidade, anualmente, até 2016. A proposta do programa direcionada às ações, baseada
em uma gestão por indicadores, é importante, primeiro, para apontar se o objetivo está sendo
atingido e, segundo, para gerar uma reflexão em cima do caminho traçado para alcançá-la.
O judô é uma modalidade que, nos Jogos Olímpicos, possui 7 (sete) categorias de peso, no
sexo masculino, e mais 7 (sete) categorias de peso, no sexo feminino. Desta forma, pelo fato
de cada país poder estar representado com, no máximo, um atleta por categoria, existe a
possibilidade da conquista de 14 medalhas olímpicas.
A terceira etapa do programa foi definir as iniciativas que levarão a CBJ a alcançar os resultados
previstos na etapa anterior. Segundo Norton e Kaplan (2009, p.104), iniciativas estratégicas
são projetos e programas de duração finita, destinados a ajudar a entidade a alcançar o
desempenho almejado.
As iniciativas estratégicas se enquadram em ações que serão necessárias para alcançarmos os
objetivos estratégicos da OEO (Norton e Kaplan, 2009). No caso específico da metodologia
criada pelo COB, e utilizada na CBJ, foi realizado um grande brainstorm de projetos. Nesse
momento, o objetivo foi o de identificar as necessidades que a CBJ possui, idealizando as
condições perfeitas de trabalho que proporcionem a melhoria de desempenho necessária para
alcançarmos os resultados.
Assim, ao final de um dia de trabalho, a equipe do Programa Estratégico Olímpico Rio 2016
possuía em mãos um portfólio de 14 projetos julgados necessários para posicionar o Brasil
entre as grandes potências olímpicas em 2016, como pode ser observado na tabela abaixo:
Tabela 1: Projetos criados em reunião de trabalho CBJ/COB
Crescimento da Equipe Multidisciplinar da Seleção Sênior
Acelerar o Processo de Ranqueamento da Equipe sub-23
Criação da Ferramenta de Inteligência Competitiva
Intercâmbio Brasil-Japão sub-23
Implantação de Equipe Multidisciplinar nas Seleções de Base
Circuito Nacional de Treinamento
Realização da Copa do Mundo sub-23 Masculina
Intercâmbio de Treinadores Brasileiros
Intercâmbio e Capacitação de Profissionais das Equipes Multidisciplinares
Seletiva da Equipe sub-23 Masculina
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Seminário Equipe Multidisciplinar de Judô
Crescimento da Área Administrativa da CBJ
Intercâmbio de atletas da Seleção Permanente
Laboratório de Análise do Movimento

Apesar da lógica normalmente ser inversa, a metodologia utilizada nesse projeto identificou
os cinco objetivos estratégicos da CBJ a partir dos projetos construídos. Assim, os objetivos
estratégicos levantados foram: “desenvolver a infraestrutura da CBJ”, “suportar atletas com
equipes multidisciplinares e equipamentos”, “capacitar profissionais (técnicos e equipes
multidisciplinares)”, “desenvolver a inteligência competitiva” e “suportar os atletas em
treinamentos e competições nacionais e internacionais”.
Desenvolver a infraestrutura da CBJ está relacionado ao aumento do número de funcionários
da área administrativa e à aquisição de equipamentos e mobiliários para dar suporte aos novos
funcionários. O crescimento da CBJ, nos últimos anos, fez com que praticamente todos os
setores sofressem uma sobrecarga de trabalho, exigindo uma atenção especial à contratação
de novos colaboradores.
Suportar os atletas com equipes multidisciplinares e aquisição de equipamentos tornou-se
necessário para acompanharmos o desenvolvimento competitivo da modalidade. Atualmente,
a CBJ conta com uma equipe multidisciplinar na seleção principal, realidade que não se
repete nas seleções das categorias de base. No entanto, os profissionais que atuam nessa equipe
multidisciplinar ainda estão divididos entre as atividades na CBJ e em outras organizações,
comprometendo, em alguns momentos, a disponibilidade profissional a serviço da CBJ. Assim,
a ideia é formalizar um plano de remuneração coerente com os profissionais que já atuam na
equipe e contratar novos colaboradores que completem as equipes multidisciplinares.
A capacitação profissional de treinadores e da própria equipe multidisciplinar tornase necessária também pelo desenvolvimento internacional da modalidade, assim como as
especificidades de cada área da ciência esportiva voltada para o judô. As áreas da ciência
envolvem a psicologia, a preparação física, a medicina e a fisioterapia, entre outras.
Já o desenvolvimento da inteligência competitiva está relacionado à criação de uma ferramenta
específica para analisar resultados e vídeos de maneira rápida e precisa. Os colaboradores que
atuarão com essa ferramenta fazem parte das equipes multidisciplinares que serão formadas.
Por último, e talvez um dos objetivos estratégicos mais importantes para a melhoria de
desempenho dos nossos atletas para 2016, é o suporte das nossas seleções em treinamentos
e competições nacionais e internacionais. O Brasil é uma potência mundial da modalidade,
que está geograficamente muito distante dos grandes centros e das escolas mais competitivas
e tradicionais do judô mundial, o que torna a participação em eventos de alto nível
financeiramente dispendiosa.
Em 2009, a Federação Internacional de Judô passou a realizar o campeonato mundial sub17, ponto importante no processo de evolução da modalidade. A partir daí, uma enorme
quantidade de eventos internacionais começaram a surgir nessa faixa de idade, de 15 e 16
anos, principalmente na Europa. Os atletas começaram a preparação esportiva mais cedo e
estão alcançando um ritmo competitivo alto, atingindo a maturidade equiparada aos atletas
adultos com mais rapidez. Acredito que as iniciativas estratégicas referentes a este objetivo
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entram para posicionar os atletas brasileiros em patamares semelhantes às potências europeias
e asiáticas da modalidade.
Entendendo os objetivos estratégicos como as prioridades-macro da CBJ, para alcançá-los,
precisávamos organizá-los também em ordem de prioridade, assim como definir as iniciativas
estratégicas mais importantes para a CBJ. Portanto, a metodologia utilizada nesse momento
foi o Analytic Hierarchy Process (AHP), que é um método com base na matemática e na
psicologia utilizado para auxiliar a tomada de decisões em ambientes complexos, como a
gestão de um portfólio de programas e projetos de uma empresa.
O estudo dos métodos de tomada de decisão caracteriza o tipo de pesquisa operacional, que
prepara cientificamente o processo de tomada de decisões visando à modificação do binômio
“experiência-intuição” em “informação-racionalidade” (Montevechi, 2000, p. 3).
Montevechi (2000, p. 3) afirma:
A Pesquisa Operacional firmou-se como uma atividade que pode colocar a serviço da gerência – e realmente
o faz - novas atitudes, novos conceitos e novas técnicas, ajudando-a a resolver problemas complexos e
a tomar decisões importantes. É o conjunto de métodos que, depois de haver analisado, recorrendo às
diversas disciplinas cientificas envolvidas, as relações que unem os fatores de ordem técnica ou psicológica
que concorrem na formação de um fenômeno econômico ou humano se propõem, com a finalidade de
preparar as decisões que se devem tomar, determinar racionalmente as soluções mais eficientes (eficazes)
ou as mais econômicas, recorrendo a procedimentos estatísticos e/ou matemáticos cuja aplicação exige,
na maioria das vezes, o emprego de computadores.

A gestão do portfólio de programas e projetos de uma OEO exige que, de alguma forma, os
projetos sejam hierarquizados. Uma das grandes contribuições do AHP é a possibilidade de
comparar opiniões, muitas vezes empíricas, transformando-as em dados numéricos e objetivos.
No entanto, para facilitar a compreensão do processo utilizado pela AHP, não apresentaremos
aqui os dados numéricos com muitos detalhes. Apresentaremos apenas os números que forem
indispensáveis para o entendimento dos resultados finais.
O AHP foi desenvolvido na década de 1970 pelo prof. Thomas Saaty e foi extensivamente
estudado a partir dessa época. Neste método, pessoas-chave no processo de tomada de decisão
transmitem suas análises e opiniões em relação a um determinado assunto/problema, em
que percepções humanas, julgamentos e consequências possuem repercussão de longo prazo
(Vargas, 2010, p. 5).
O método AHP se baseia em três etapas do pensamento analítico: a construção de hierarquias,
a definição de prioridades e a consistência lógica (Martins at al., 2009).
Dessa forma, o trabalho desenvolvido na CBJ envolveu a opinião de 6 (seis) especialistas da
modalidade, 4 (quatro) da CBJ e 2 (dois) do COB. Em um primeiro momento, as ideias
de cada especialista foram comparadas “internamente”, isto é, entre as próprias ideias do
indivíduo. O primeiro passo da metodologia de AHP comparou, par a par, as opiniões de
cada um em relação ao nível de importância dos objetivos estratégicos.
Posteriormente, cada iniciativa estratégica, neste caso representada por cada projeto do
portfólio da CBJ, foi analisada em relação ao nível de benefício gerado em cada um dos
objetivos estratégicos. Nesta etapa, foi utilizado como parâmetro de benefício a seguinte
escala: Muito Alta, Alta, Média Alta, Média, Média Baixa, Baixa, Muito Baixa e Nenhuma.
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Na comparação de cada opinião fornecida, além de a ferramenta começar a identificar a
ordem de prioridade de cada objetivo e iniciativa estratégica, ela começou a mapear o nível
de consistência lógica entre as opiniões fornecidas pelo especialista, o que Martins at al.
(2009) chama de “razão de consistência dos julgamentos”. O AHP permite que essa razão
seja encontrada através de uma fórmula matemática. Por exemplo, se um tomador de decisão
disser que prefere “x” do que “y”, “y” do que “z”, mas ele prefere “z” do que “x”, então a razão
matemática apresentará uma inconsistência e os julgamentos deverão ser revistos.
Depois de hierarquizar os objetivos estratégicos e de identificar as prioridades dos projetos
à luz de cada especialista, as opiniões dos 6 (seis) profissionais foram confrontadas, com o
objetivo de encontrar o perfil da CBJ em um contexto mais amplo. Assim, os resultados
encontrados demonstram que os objetivos estratégicos possuem uma ordem de importância
de acordo com a tabela abaixo:
Tabela 2: Ordem de prioridade dos objetivos estratégicos
1º

Suporte em Treinamentos de Competições

2º

Suporte ao Atleta

3º

Capacitação de Profissionais

4º

Desenvolvimento da Inteligência Competitiva

5º

Suporte à Infraestrutura da Confederação

O próximo passo foi o de cruzar os dados dos profissionais com relação ao nível de benefício
gerado pelos projetos em cada um dos objetivos estratégicos de acordo com a escala
mencionada anteriormente: Muito Alta, Alta, Média Alta, Média, Média Baixa, Baixa, Muito
Baixa e Nenhuma.
A média encontrada entre as opiniões dos especialistas nessa relação de benefício entre os
projetos e objetivos estratégicos pode ser observada na figura 1. Podemos observar que
alguns projetos, principalmente os que se classificaram como “Muito Alta”, são fundamentais
para o cumprimento de determinados objetivos estratégicos, como, por exemplo, o projeto
de “Intercâmbio de Treinadores Brasileiros” para atingirmos o objetivo “Capacitação de
Profissionais”.
Figura 1: Média da opinião dos seis especialistas envolvidos no programa de melhoria de desempenho - Judô
2016

155

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

É importante lembrar que cada opinião, tanto da escala apresentada, quanto da priorização dos
objetivos estratégicos, representa um valor numérico que é gerado e utilizado pela ferramenta
AHP para gerar as informações.
Após a análise dos objetivos estratégicos e dos projetos em relação ao benefício gerado a tais
objetivos estratégicos, a ferramenta AHP gera uma tabela que contém informações, como: o
benefício do projeto em relação ao portfólio, a porcentagem desse benefício em comparação
com os demais projetos, o custo desse projeto e os projetos que trarão maior custo/benefício
com diferentes orçamentos. A figura 2 demonstra essas informações em relação ao portfólio
de projetos elaborado pela CBJ e pelo COB.
Figura 2: Projeto x Investimento

Observando a figura 2, podemos notar que o projeto de “Intercâmbio de Atletas da Seleção
Permanente” é o que possui o maior benefício dentro do portfólio de projetos da CBJ,
enquanto o projeto “Seletiva da Equipe Sub-23 Masculina” possui o menor benefício. No
entanto, essa informação não significa que o projeto da seletiva deve ser esquecido ou deixado
para ser executado em último momento. Ainda na figura 2, o gráfico em verde indica o custobenefício dos projetos e os momentos financeiros em que melhor eles se encaixam. Mesmo
possuindo o menor benefício dentro do portfólio, a seletiva sub-23 é apresentada pela AHP
como um dos projetos que devem ser executados, a partir do momento que as menores
condições financeiras estejam disponíveis. Em outros momentos, projetos com menores
benefícios também são priorizados, em virtude do seu valor financeiro. Por exemplo, apesar de
o projeto “Crescimento da Equipe Multidisciplinar da Equipe Sênior” possuir um benefício
maior do que o projeto “Implantação de Equipe Multidisciplinar na Base”, a ferramenta
AHP orienta que esta seja priorizada caso o orçamento do Ciclo Olímpico (2013-2016) não
ultrapasse os 35 milhões de reais. Para que todos os projetos sejam executados integralmente,
serão necessários pouco mais de 56,5 milhões de reais, como pode ser observado na figura 2.

156

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

3 | CONCLUSÃO
O exercício realizado durante esse trabalho de planejamento da estratégia da CBJ demonstra a
importância de integrarmos a estratégia com a operação das ações. Refletir sobre os resultados
esperados para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, é um grande exercício que transfere para
a CBJ e para o COB a necessidade de planejar estrategicamente os próximos passos de cada
instituição, de forma integrada.
A fidedignidade dos resultados apresentados pela ferramenta AHP depende completamente
das ideias dos responsáveis em transmitir uma opinião indicando as melhores opções para a
CBJ. Outros especialistas podem possuir opiniões diferentes, o que demonstra a importância
em escolher profissionais comprometidos com a OEO, com o desenvolvimento da modalidade
e com o esporte brasileiro.
O processo de planejamento da estratégia da CBJ é o início de um projeto de longo prazo e
apresenta a proposta de um caminho que acreditamos, hoje, ser o ideal. É importante que
esse caminho seja repensado anualmente, para que os possíveis erros possam ser identificados
e corrigidos com mais rapidez.
Acreditamos que, por se tratar de um procedimento recente, novos trabalhos poderão se
aprofundar nos conhecimentos aqui expostos, apresentando, em um próximo momento, as
primeiras análises críticas referentes aos objetivos estratégicos, aos programas e aos projetos
identificados e priorizados.
Por fim, a gestão do portfólio de programas e projetos, de acordo com as prioridades
encontradas através da AHP, apresenta ser a forma ideal de potencializar os resultados da CBJ,
fazendo dessa OEO uma grande contribuinte para tornar e manter o Brasil uma potência
olímpica.
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RESUMO

A atual fase do esporte brasileiro requer constantes estudos no que concerne à gestão das
Organizações Esportivas. Diversos problemas são encarados na administração do esporte,
entre eles os que envolvem patrocinadores. A falta de definição dos papéis que desempenham
organizações esportivas e patrocinadores, em suas parcerias, pode ser apontada como um
dos maiores problemas nos relacionamentos referentes ao patrocínio esportivo, o que pode
interferir diretamente no bom andamento da organização e do esporte em questão. O presente
estudo tem o propósito de levantar pontos que enfraquecem essas relações, tendo como
objeto de estudo o caso da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA e seus
patrocinadores, a fim de solucionar não só as questões específicas desta organização, como
também servir de auxílio aos gestores esportivos na busca pelo equilíbrio nos relacionamentos
de OEOs e seus parceiros. Para tal, foram analisados estudos bibliográficos e feita uma pesquisa
de satisfação com caráter qualitativo e quantitativo junto aos patrocinadores da CBDA.
Palavras-chave: gestão de patrocínio, patrocínio Esportivo, marketing no esporte.

ABSTRACT

The current moment that the Brazilian sport is going through requires a frequent research regarding
the management of Sports Organizations. Sports administration is facing many issues, including
those relating to sponsorships. The lack of an adequate communication and understanding between
sponsors and sports organizations can be considered the biggest problems in relationships regarding
sports sponsorship, which can directly affect the smooth running of the organization and even
the sport in itself. This study aims to raise points that weaken these relationships, with the goal of
studying the case of the Brazilian Swimming Federation and its sponsors, in order not only to solve
specific issues related to those relationships, but also to help sports managers in finding balance
between the OEOs and its partners. To this end, bibliographic studies regarding sponsorships were
analyzed and a qualitative and quantitative research of sponsors satisfaction were made with the
organisation’s partners.
Keywords: sponsorship management, sports sponsorship, sports marketing.
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1 | INTRODUÇÃO
As primeiras formas de patrocínio no esporte se deram nos tempos da Grécia Antiga e do
Império Romano. Bouwens (2009, p.04) conta, em seus estudos, que na sociedade da Grécia
Antiga notáveis ricos apoiavam eventos atléticos e artísticos, com o objetivo de melhorar
sua posição social. No Império Romano, César patrocinava festivais de gladiadores para
aumentar sua popularidade, enquanto os membros da aristocracia compravam gladiadores
para apoiarem suas posições sociais.
Pesquisadores afirmam que a forma de patrocínio esportivo como hoje é conhecida teve o seu
início por volta de 1975. Como citado por Sandler e Shani (1993, apud Bouwens, 2009. p.
5), os Jogos Olímpicos de 1984 marcaram o crescimento explosivo da indústria de patrocínio
esportivo, com grandes patrocinadores coorporativos usando os Jogos como plataforma de
comercialização de seus produtos.
Sendo assim, nos anos 1980 o esporte passou a ser encarado mais intensamente como
ferramenta de marketing e a relação entre as marcas patrocinadoras e as propriedades
patrocinadas (campeonatos, eventos, equipes, atletas) sofreu notável evolução. Atualmente,
quando a informação transita em tempo real, o comportamento dos consumidores acompanha
essa velocidade.
Somoggi (2008), afirma que o esporte ao redor do mundo, e em diferentes épocas, já provou
ser muito diferente de qualquer outra atividade de entretenimento. Atualmente já é visto e,
principalmente, utilizado como mídia alternativa por diferentes empresas que desejam alcançar
seus consumidores no momento em que eles estão praticando, vendo ou se informando sobre
seu esporte favorito.
“Em meio ao clima esportivo, os atletas olímpicos ganham espaço crescente na publicidade e disputam
terreno até então dominado pelos jogadores de futebol. Levantamento feito com empresas e agências de
marketing revela que nomes das piscinas, como Cesar Cielo, e das quadras de vôlei estrelam pelo menos
33 campanhas, entre comerciais, licenciamentos e editoriais de moda.” (Jornal O Globo, 28 out. 2011,
p.38)

O patrocínio ganha gradativamente espaço em publicidade de marcas, ficando atrás apenas
da publicidade convencional. Dessa forma, o patrocínio tornou-se o método que, com maior
facilidade, é associado ao esporte, sendo passível de ser definido como um investimento em
uma entidade esportiva cujo propósito é apoiar os objetivos de determinada organização, suas
metas de marketing e as estratégias promocionais. (MORGAN; SUMMERS, 2008, p.240).
Na atual fase do marketing através do esporte, quando se fala em patrocínio, as formas de
exposição da marca somam uma pequena parcela dos componentes a serem analisados no
complexo processo decisório. É considerada também a aderência do patrocínio, de que forma
o patrocínio será comunicado e a sinergia entre os valores da marca patrocinadora, e a maneira
pelo qual determinada modalidade ou atleta é percebida pelo público.
Segundo Nicolini (2006), o ajustamento do projeto esportivo ao perfil das empresas
patrocinadoras é fundamental para o sucesso na obtenção e na conservação da parceria. Sendo
assim, associar a marca a um esporte requer uma série de critérios.
O que acontece com algumas Organizações Esportivas – e que será alvo de análise no
presente estudo – é a falta de entendimento com seus patrocinadores e de delimitações de
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responsabilidades, que geram conflitos durante o andamento das parcerias.
Para auxiliar a ilustração da questão, será analisado o acordo estabelecido entre a Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos e seus patrocinadores. Serão propostas medidas de
correção aos problemas aqui apresentados, a fim de solucionar não só questões específicas dos
relacionamentos desta organização, como também servir de auxílio para os gestores esportivos
na busca pelo equilíbrio nos relacionamentos de OEOs e seus parceiros.

2 | DESENVOLVIMENTO
A Confederação
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA é responsável pela gestão dos
esportes aquáticos olímpicos do Brasil, sendo eles: natação, maratonas aquáticas, saltos
ornamentais, polo aquático e nado sincronizado. A organização é presidida por Coaracy
Gentil Nunes Filho desde 1988.
A CBDA se ocupa da administração, controle, difusão e incentivo à prática dos esportes
aquáticos em todo território nacional, possuindo 27 (vinte e sete) federações filiadas. Nem
todas essas possuem os 5 esportes aquáticos – somente a natação se faz presente em todo país.
Para ilustrar a dimensão e a importância da organização, na América do Sul as equipes
brasileiras das cinco modalidades são consideradas favoritas entre todos os países. No
Campeonato Sul-americano Absoluto 2012, que conta com o melhor do esporte aquático
do continente, o Brasil venceu as disputas de natação, nado sincronizado, saltos ornamentais,
maratonas aquáticas e polo aquático feminino, ficando com o segundo lugar somente no polo
aquático masculino. (ALVES; SOUZA, 2012, capa)
A CBDA possui hoje o apoio de 5 empresas, de diferentes ramos de atuação.
As parcerias da CBDA
No ano de 1990, começou a busca da presidência por parceiros que dessem suporte às
necessidades financeiras da CBDA. Essa busca começou de maneira inusitada, com um
anúncio no jornal O Globo : “Vende-se um Campeonato Sul-americano – Apelo Patético
Esportivo” (anexo 1). Nesse momento, havia uma equipe brasileira prestes a embarcar para
uma competição internacional, no entanto a Confederação não disponibilizava de recursos
pra realizar a viagem.
O então presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Sr. José Carlos
Rocha Lima, tomou ciência sobre o referido apelo e agendou uma reunião com o presidente
da CBDA. Dessa conversa surgiu o principal parceiro até os dias de hoje da Confederação,
com o primeiro contrato assinado em março de 1991.
Desde o primeiro contrato assinado, os Correios se mantêm como o principal patrocinador
da CBDA, tendo a chancela de “Patrocinador Oficial dos Esportes Aquáticos”.
“Uma vez que os limites legais estejam bem definidos e ficar entendido o que pode ser comercializado, os
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direitos da OEO devem ser protegidos em acordos bem negociados. Há várias questões a serem levadas
em conta quando se negocia contratos ou acordos de marketing.” (CAMY; ROBINSON, 2007, p.227)

No entanto, no decorrer dos anos de parceria, os contratos foram se renovando quase que
automaticamente, com a ausência de grandes revisões de cláusulas contratuais, e as alterações
das contrapartidas que ocorreram ao longo desse tempo foram, em grande parte, novas
solicitações do patrocinador. Nem sempre as áreas envolvidas nas demandas diárias são
consultadas sobre a viabilidade de execução das regras acordadas, que, em algumas situações,
chegam a ser 100% inviáveis. Um exemplo dessa afirmativa são as tabelas dos campeonatos de
polo aquático, que, em contrato, devem ser enviadas com no mínimo 15 dias de antecedência.
No entanto, as mesmas só são sorteadas, em média, a uma semana do início do evento.
Guglielmo (2009) diz que “toda mudança implica em novas abordagens e soluções, rompendo
com o estado de equilíbrio alcançado anteriormente e o substituindo por um estado provisório
de tensão.” Quando falamos em Correios, estamos falando de uma empresa pública, que sofre
constantes mudanças em sua presidência, em sua cúpula de direção e em suas áreas gerais.
Esse fato leva a uma mudança constante de visão dos setores de comunicação em relação
às suas formas de patrocínio, o que leva a uma alternância de procedimentos, demandas e
recursos financeiros oferecidos. Em termos diretos isso quer dizer que, ao mudar a gerência
da área de comunicação da ECT, mudam os objetivos traçados para a parceria com a CBDA,
mudando todos os procedimentos e as demandas do patrocinador.
Com a Lei do Incentivo ao Esporte, que fora sancionada em 2006 e que tem como objetivo
principal o apoio ao esporte por empresas de diversos setores, que terão em troca descontos
em seus impostos, o banco Bradesco, no ano de 2010, passou a fazer parte do quadro de
patrocinadores da Confederação.
Ao final de 2011, a CBDA fora procurada pela empresa do ramo alimentício Sadia, e logo
deu início a mais uma parceria. Na prática, todo o contato inicial fora feito diretamente
por uma empresa especializada em marketing esportivo, que até hoje é a ponte que liga a
patrocinadora da patrocinada. Todas as ações são planejadas e executadas por essa empresa.
Como fornecedora de materiais esportivos, a CBDA conta com a Speedo. Esta é responsável
pela produção de todo material das seleções das 05 modalidades aquáticas geridas pela
Confederação. O contrato é válido desde 2009.
Finalmente, uma importante aliada da CBDA é a Rede Globo de Televisão, que tem um
acordo de exclusividade de transmissão ao vivo de qualquer evento da OEO até 2021. As
principais competições são transmitidas no canal aberto da emissora e pela SPORTV, na tevê
fechada.
Apesar dos múltiplos patrocinadores – todos anteriormente citados são denominados
patrocinadores – a CBDA não possui definição de suas propriedades, ou ainda classes
diferenciadas de patrocínios. De acordo com estudos do livro “Managing Olympic Sports
Organisations”, como estratégia de diversificação de patrocínio, o Comitê Olímpico da
Argentina foi separado em diferentes categorias e cotas de patrocínios, de maneira a cruzar os
interesses e as oportunidades e dar às pequenas e médias empresas a oportunidade de alcançar
a parceria ideal para os seus objetivos. (CAMY; ROBINSON, 2007. p.230). A Confederação
ainda não possui este sistema de categorização de patrocinadores.
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Dificuldades nas relações
Como foi visto, trata-se de uma OEO com diversos patrocinadores, com objetivos
independentes uns dos outros, o que requer uma constante reavaliação das parcerias.
Dificuldades são naturalmente geradas, e “’é importante identificar as diferentes causas dos
conflitos. Algumas são fáceis de resolver, outras não.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.487).
Atualmente, alguns problemas podem ser apontados como fatores de risco nas relações.
“O principal objetivo de uma descrição de trabalho é ajudar os envolvidos a chegarem a um
entendimento mútuo da importância dos detalhes desse trabalho, a fim de evitar problemas
futuros.” (Pennsylvania State University, 2002, p.3). A não identificação dos papéis em
uma parceria pode ser uma das primeiras dificuldades apontadas nas relações de patrocínio.
Inúmeras vezes o patrocinador chega a interferir em assuntos que, a princípio, seriam de
decisão somente da organização. Decisão de identidade visual dos eventos, modelo utilizado
para peças de material esportivo, divisão de convites para áreas de relacionamento nos
eventos e interferência por parte de um patrocinador no layout das logomarcas dos outros
patrocinadores são exemplos dessa inversão de papéis citada. A CBDA, por sua vez, se torna
responsável pela condução e custeamento de qualquer ação extra que porventura venha a
ser criada por este patrocinador, e de uso exclusivo da marca deste. Esse é um exemplo de
cláusula não definida, que em situação usual seria responsabilidade do patrocinador, e acaba
se tornando tarefa da patrocinada.
Em trecho de pesquisa efetuada com nossos patrocinadores, um dos arguidos chega a sugerir
que “com o objetivo de otimizar e aumentar a visibilidade do patrocinador ..., seria bastante
relevante a contratação de uma agência de marketing promocional pela CBDA, a fim de
potencializar as ações de ativação da marca do patrocinador”. (pesquisa, 16/05/2012).
Desta forma, fica claro o entendimento do patrocinador de que as ações de ativação da sua
marca devem ser feitas pela organização somente, ficando ele isento dessa responsabilidade e
desse ônus. Dualib (2005 apud SOUZA, 2011) demonstra em pesquisa que a proporção ideal
de investimento dedicado a patrocínio seja de U$2 ou U$3 gastos em ações de promoção e
produção para cada $1 investido em patrocínio. Este seria o fator de garantia do retorno de
investimento, que faz com que a ação seja percebida pelo público alvo, otimizando assim o
retorno do investimento.
Além das questões de ações indefinidas, vale ressaltar a falta de investimento por parte
do patrocinador em campanhas publicitárias que ratifiquem a parceria travada. Segundo
Destombes (2005, p.37), é importante notar que o patrocínio não se trata somente da
associação da marca com um evento, deve haver investimentos na comunicação e divulgação
do mesmo, para que haja crescimento na operação.
A demanda excessiva por parte do patrocinador é outra dificuldade na parceria. Regras como
envio de programação anual, mensal e semanal de calendários com todos os eventos que
ainda terão suas programações específicas e convites enviados é um exemplo da alta demanda.
Esse fato pode ser caracterizado como retrabalho, que é definido por Miranda (2012) como
sendo consequência não da incapacidade ou falta de conhecimento técnico sobre o assunto,
mas como falha relativa ao descaso de detalhe. “O retrabalho é, para uma organização, como
uma engrenagem emperrada em uma máquina, significa prejuízo, desperdício de recursos
materiais e humanos e de tempo” (COUTINHO, 2010). Não obstante ao envio de uma
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vasta série de documentos, tarefas extras são diariamente demandadas, aumentando o volume
de trabalho e dificultando a produção das áreas relacionadas com os patrocinadores.
O filósofo Sócrates já dizia que “não é ocioso apenas o que nada faz, mas é ocioso quem
poderia empregar melhor o seu tempo.” Esta frase traduz a importância do planejamento de
todo trabalho a ser desenvolvido, que deve ter suas atividades planejadas, a fim de evitar o
desperdício do tempo, ou seja, o retrabalho.
Outra questão a ser levantada é o constante afastamento do real objetivo do patrocínio
esportivo, que, entre suas definições, pode ser considerado “um acordo profissional entre
patrocinador e patrocinado para que ambos alcancem os objetivos claramente definidos,
visando assim o sucesso da equipe, como também o retorno no investimento da empresa”.
(MELO NETO, 2000). Esse fato pode ser exemplificado no pouco interesse demonstrado por
determinados patrocinadores nas conquistas dos atletas patrocinados ou das seleções, tendo
todo o foco voltado para questões burocráticas, que não mensuram o retorno do investimento
ou o valor agregado à marca. Segundo Hoek (1999, apud Karg. 2007. p.6), muitos gerentes
baseiam-se em modelos cognitivos na fixação de objetivos, quando é válido reconsiderar se
esta abordagem ajuda a alcançar os aspectos comportamentais do consumidor, que são, sem
dúvida, o foco de toda atividade de marketing.
Existem ainda problemas gerados com terceiros, como o conflito de interesses de
patrocinadores de uma mesma organização – quando falamos de uma OEO que possui
mais de um patrocinador – e, principalmente, problemas gerados com os atletas. No caso
específico da parceria com os Correios, por exemplo, parte da verba do patrocínio é destinada
aos atletas, que são escolhidos pela CBDA a cada ano, de acordo com critérios estabelecidos
pela patrocinada. Esse poderia ser um processo simples e muito positivo, não fossem as
indefinições das funções de cada parte envolvida, ou seja, patrocinador, organização e atleta.
Entretanto, não é dessa forma que ocorre e o desgaste no relacionamento entre a CBDA e seus
atletas é diretamente atingido. Como os contratos são assinados entre a OEO e o atleta, as
advertências, quando feitas pelo patrocinador, chegam aos atletas via CBDA. Ou seja, é uma
advertência do patrocinador, em prol somente de sua marca, mas que é enviada ao atleta por
intermédio da Confederação. Assim, o atleta enxerga essa situação sempre como sendo uma
cobrança feita pela CBDA, fato que gera inúmeros atritos entre a organização e seus atletas.
Esporte é negócio (JACKSON, 2005, 238), e o atleta deve entender e estar alinhado a este
fato. Ele deve ser instruído para que as regras contratuais e a ética com o patrocinador sejam
cumpridas. Um exemplo recente de descuido com o patrocínio ocorreu no dia 28/03/2012,
quando, na comemoração de um gol por um jogador de futebol do clube Corinthians,
patrocinado pela Jontex - empresa de preservativos, ele colocou a bola na barriga, simulando
uma gravidez. Atitudes impensadas como esta, que de formas diferentes também acontecem
com atletas patrocinados dos esportes aquáticos, geram situações desagradáveis com o
patrocinador, que podem ser evitadas com as explicitações necessárias aos atletas.
A existência de cláusulas contratuais firmadas com o principal patrocinador – que o permitem,
ou não, aceitar cláusulas contratuais assinadas com os demais patrocinadores – acaba por
tolher os demais patrocinadores de ativarem seus patrocínios.
Foi elaborada uma pesquisa de satisfação com os nossos patrocinadores, na qual, em uma
das questões, havia uma escala de 1 a 5, em que 1 demonstrava total insatisfação e 5 total
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satisfação. Constatou-se que nenhum deles, incluindo os Correios, se sente totalmente
satisfeito com a relação.
Em resposta à pesquisa, uma das empresas afirma que “a empresa tem o interesse em buscar,
junto à Confederação, maneiras para conseguir realizar uma melhor ativação do patrocínio,
principalmente dentro de competições” (pesquisa, 23/05/2012). Na mesma pesquisa, um
segundo patrocinador solicita “maior possibilidade de ativação” (pesquisa, 25/05/2012) do
patrocínio. Torna-se muito difícil o auxílio às empresas, pois há grande dificuldade dos demais
patrocinadores em realizarem suas ações, em consequência das cláusulas citadas.
Impactos
Em decorrência dos problemas apresentados, as relações travadas entre patrocinadores e
patrocinada são afetadas de forma direta. A seguir, serão citados alguns impactos causados.
Segundo Camy e Robinson (2007, p.236), é necessária a comunicação clara entre as partes
envolvidas, a fim de gerenciar a qualidade do serviço e de fechar a lacuna entre as expectativas
e as percepções. Isso permite: identificar as expectativas dos stakeholders, medir a performance
percebida dos produtos e serviços, e compará-los com as expectativas, entender os motivos
por trás da satisfação e da insatisfação, e entender o que é esperado do futuro. No entanto,
essa afirmação não traduz a realidade encontrada em algumas dessas relações, pois há uma
contínua falha na comunicação, uma vez que as partes envolvidas não têm seus papéis
definidos contratualmente.
“Todos os canais de marketing têm um potencial de conflito e concorrência, como resultado da
incompatibilidade de metas e de papéis, de direitos mal definidos, de diferenças de percepção e
de relacionamentos independentes. As empresas podem administrar o conflito empenhandose em metas superordenadas.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.493). A falta de processos ou
estratégias de patrocínio definidas gera ruídos na comunicação, impactando diretamente na
organização dos fluxos de trabalho, ocasionando a diminuição da produtividade.
Como afirmam Kotler e Keller (2006, p.487), muitos conflitos podem surgir das diferenças
de percepção. Quando não temos papéis definidos, cada um interpreta a parceria conforme
sua percepção, o que gera diferenças e, consequentemente, conflitos. A não definição do
fluxo de processos e responsabilidades no patrocínio individual de atletas gera desgaste nas
relações entre patrocinador e patrocinada, e entre a patrocinada e os atletas patrocinados
individualmente.
Analisados os principais problemas de relacionamento entre a organização e o seu patrocinador,
e os seus impactos, conclui-se que o principal risco da OEO é a rescisão dos contratos com os
patrocinadores, ou ainda, a não renovação do mesmo. Além desta possível quebra contratual,
fortifica-se o risco da perda de contrato dos atletas patrocinados, com a diminuição da parceria
entre os mesmos e a organização. A insatisfação dos atletas gera um impacto ainda maior na
organização, pois, atrelados a eles, estão seus técnicos, clubes e familiares, ou seja, stakeholders
que podem vir a depositar uma menor credibilidade à OEO.
Com a grande procura pelo esporte como ferramenta de marketing no Brasil, sede das
Olimpíadas de 2016, e pelas outras fontes de recursos que a CBDA já possui, esse não se
trata de um fator vital para a organização. Entretanto, Graça e Kasznar (2006, p.19) colocam
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que não se pode aceitar a ideia comodista e reconfortante de que os objetivos que tinham de
ser conquistados já foram alcançados, ao contrário, há sempre o que aperfeiçoar. Ações de
melhorias devem ser sempre buscadas, a fim de obter estabilidade nos relacionamentos entre
patrocinadores e patrocinados.
Propostas de melhorias
“Gerenciar os riscos envolve uma seleção de ações e ferramentas de gestão de risco para prevenir
ou minimizar o risco, reduzindo a probabilidade ou o impacto.” (CAMY; ROBINSON,
2007. p.31). Sendo assim, considerados os fatores de risco apresentados, medidas preventivas
devem ser tomadas para que os contratos em questão sejam mantidos e renovados. Algumas
sugestões para a melhoria dos relacionamentos entre as partes interessadas serão propostas a
seguir.
Em primeiro lugar, há a necessidade de uma revisão e adaptação das cláusulas contratuais. Para
tal, primeiramente seriam necessárias reuniões com todas as partes envolvidas internamente
na CBDA. Com essas medidas, os ajustes solicitados seriam expostos e os acertos começariam
a ser feitos já no próximo contrato. Camy e Robison (2007, p.70) colocam que entender
pontos de vista e as expectativas dos stakeholders e integrá-las ao seu plano de ações são o que
causa melhorias a sua estratégia.
Um fato ainda não citado que ocorre na organização é a centralização de tarefas, que acaba por
diminuir o controle e a organização das áreas internas. Segundo Silva (Jornal da ABEn, 2007,
p.01), “no momento atual, não há mais espaço para processos corporativos de autorregulação
vertical, de fora do trabalho coletivo e da interlocução com as necessidades da população.”
Com o aumento da autonomia das áreas, cada setor faria o levantamento da sua demanda e
otimizaria a produção. Para que as revisões contratuais pudessem ser postas em prática, seria
necessário o aumento da autonomia das áreas responsáveis.
Com as altas exigências contratuais, faz-se ainda necessário que a condução das parcerias seja
centralizada em uma área específica, que possa gerenciá-la e tomar as medidas necessárias
para o ajuste das cláusulas dos contratos. A profissionalização de um setor que cuide da
gestão dos patrocínios é de fundamental importância, não só na CBDA, mas no quadro atual
do esporte brasileiro como um todo. Segundo Rocha (2004 apud PIZZOLATO, p.22), a
profissionalização pode ser entendida como um processo de evolução em direção a um nível
maior de formalidade, que pode ser traduzida em termos do desenvolvimento da estrutura
organizacional. È com este alto nível de formalidade que devem ser conduzidos os patrocínios
no esporte atual.
É válido ainda ressaltar a importância da atuação do profissional que irá, por sua vez, atuar
como gestor do patrocínio ao lado do patrocinador. Certamente essa não é uma questão
que está sob o controle do patrocinado, mas cabe fortalecer a importância deste dentro
do processo. Ele deve estar inteiramente comprometido com os objetivos do patrocínio e
alinhado com a conduta das contrapartidas.
Programas de integração ainda devem ser criados para a melhoria da relação com atletas
patrocinados. “É preciso se comunicar para promover a visão, os objetivos e os planos futuros.”
(CAMY; ROBINSON, 2007, p.240) O primeiro passo sugerido, neste caso, é a assinatura
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presencial de todos os atletas, com a participação do responsável pela área de patrocínio
esportivo – no caso CBDA este fato se refere diretamente aos Correios, caso este venha a
interferir no decorrer da vigência do contrato. As responsabilidades de cada parte seriam
definidas contratual e presencialmente, e ainda haveria o estreitamento das relações.
“O objetivo do patrocinador não deve se restringir ao sucesso esportivo do evento... ele deve fazer todos
os esforços a fim de otimizar a eficácia do patrocínio....Ações de patrocínio devem ser desenvolvidas, a fim
de facilitar a memorização das mensagens.” (DETOMBES, 2005, pag.34)

Sem ativação do patrocínio não há visibilidade, o que afasta a parceria de qualquer objetivo
almejado. O patrocinador deve ter em mente a necessidade da promoção do patrocínio através
de campanhas publicitárias e ações com stakeholders promovidas em eventos. No entanto, este
é um fator ao qual a CBDA não tem ingerência, restando somente, neste caso, a definição do
papel de ativador do patrocínio para a empresa patrocinadora.
Colocando em prática
“Para se atingir os objetivos da Organização, é necessário desenvolver planos que os permitam acontecer.
Esses planos podem ser simples ou complexos dependendo dos objetivos que se quer alcançar e dos
recursos que se tem.” (CAMY; ROBINSON, 2007, p.84)

Para a implementação das mudanças propostas, foi elaborado um plano de ações. Segundo
Jackson (2007, p.280), o ponto de partida para o desenvolvimento de um plano é definir
o mais precisamente possível o que se quer fazer, acrescentar os valores e os princípios que
devem estar presentes, e então determinar soluções práticas para as questões que devem ser
solucionadas.
Objetivando facilitar o entendimento dessas ações, a tabela 1.0 a seguir mostra o planejamento
para realização, as áreas ou responsáveis envolvidos nos processos, a melhor maneira e/ou local
para o acontecimento das reuniões e os valores aproximados de custo para implementação das
mesmas:
Tabela 1.0 – Ações de implementação
AÇÃO

OBJETIVO

ENVOLVIDOS

PRAZOS

CUSTOS*

Definição de
propriedades

Diversificar o
patrocínio

Marketing e
Presidência

Setembro 2012

Não há

Reuniões internas

Feedback de
contrapartidas

Marketing, Financeiro,
Esportes

Mensal

Não há

Reuniões externas

Ajustes de
cláusulas

Marketing e
Presidência da CBDA,
Patrocinador

TTrimestral

R$ 6.000,00 a/a

Assinatura
presencial de
atletas

Interação e
entendimento
das partes

Atletas, Marketing e
Presidência da CBDA,
Patrocinador

Setembro 2012

R$30.000,00 a/a

*custos estimados

Segundo Camy e Robinson (2007, pag. 31), sessões de brainstorming com os gestores,
procurando ter uma visão de agentes externos, permite estabelecer um quadro detalhado dos
riscos potenciais.

167

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Reuniões internas seriam efetuadas com a participação das supervisões das modalidades, que
iriam expor as necessidades específicas de cada esporte e as possíveis impossibilidades de
cumprimento de prazos estipulados em contrato. Da área financeira, se colocaria os moldes
viáveis em que os documentos devem ser apresentados à mesma, junto a seus prazos; da
área de patrocínios, se compilaria as informações obtidas e as analisaria, objetivando prazos
razoáveis para todas as partes, tendo um feedback mais preciso sobre a viabilidade de execução
das contrapartidas dos patrocínios.
Reuniões externas contariam com a presença do patrocinador, de representantes da área de
patrocínios e da Presidência da Confederação, com o objetivo de levar o resultado das reuniões
internas. Na medida do possível, ajustes nas demandas e nos prazos das cláusulas contratuais
seriam propostos. Com essa medida, todas as solicitações de alterações em demandas e prazos
contratuais seriam explanadas, a fim de se chegar a um acordo no qual as partes fiquem
satisfeitas.
Além da assinatura dos contratos individuais com os atletas patrocinados, durante as reuniões
externas com o patrocinador, seriam estudadas ações de integração com os mesmos. A
comunicação adequada visa mudar o comportamento de indivíduos-alvo em três dimensões:
cognitiva, emocional e comportamental (CAMY; ROBINSONS, 2007, p.241,242). O
contato com o atleta é de fundamental importância na criação de laços e na compreensão dos
objetivos do patrocínio, e a função de cada parte dentro do processo.
Kotler e Keller (2006, p.488) afirmam que um dos mais importantes mecanismos de
gerenciamento de conflito é a adoção das metas superordenadas, que é a chegada a um acordo
sobre a meta fundamental que estão buscando juntos. Para que as ações corram de forma
a solucionar ou amenizar os conflitos, as partes envolvidas devem estar de comum acordo,
alinhadas nos objetivos do patrocínio.

3 | cONSIDERAÇÕES FINAIS
“A análise e o entendimento dos mecanismos de patrocínio são cruciais para que seja possível gerenciar o
patrocínio estrategicamente”. (CAMY; ROBINSON, 2007, 249)

Ainda que o conceito de patrocínio esportivo e seus objetivos sejam discutidos e prédefinidos por pesquisadores do ramo, uma análise prévia das expectativas de patrocinados e
patrocinadores, em cada caso específico, é fundamental para o bom andamento da parceria.
Conforme afirmado por Camy e Robinson (2007, p.222), é preciso saber o que a organização
tem a oferecer ao mercado. Para que o esporte se relacione bem com essa nova cultura de
patrocínio esportivo no país, ele deve saber exatamente o que pode oferecer, como: o público
capaz de atingir, a sua exposição nos veículos de mídia e como pode utilizar seus eventos e
suas propriedades de marketing.
A exemplo do Comitê Olímpico Argentino, bem como em algumas OEOs no Brasil e em
diversas outras organizações ao redor do mundo, os patrocinadores devem ser separados em
diferentes categorias de patrocínio, a fim de casar da melhor forma as oportunidades com os
interesses, e dar as pequenas e médias empresas a oportunidade de alcançar a parceria com o
esporte desejado.
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Por sua vez, patrocinadores não devem levantar, em primeiro lugar, o preço do patrocínio
ou o retorno sobre o investimento que será realizado, essa seria a consequência do bom
planejamento. “Uma operação bem-sucedida de patrocínio requer um estudo previamente
definido para escolher a operação mais adequada em função do alvo, do setor de atividade e
do objetivo da empresa.” (DETOMBES, 2005, p.29). Devem ser considerados, em primeiro
lugar, os valores agregados à marca e a compatibilidade de adequação das expectativas
envolvidas.
Ações de marketing devem ser executadas pelo patrocinador para que o espectador receba a
mensagem do patrocínio. O patrocínio não terá propósito se não for divulgado.
Com patrocinados e patrocinadores tendo feito suas escolhas e chegado à conclusão de
firmarem uma parceria, é de fundamental importância o estudo e os acertos legais. Questões
relativas a valores, a fluxo de informações e à definição de direitos e deveres de cada parte
devem ser muito bem explicitadas em contrato.
Por final, é válido ter em mente que “um problema ou uma crise é caracterizado como
uma oportunidade perigosa – é algo que tem a sua própria tensão, mas também tem a
possibilidade de uma solução criativa e conveniente.” (JACKSON, 2005, p.289). Assim
devem ser encarados os problemas concernentes às relações de patrocínio. Com seriedade, por
se tratarem de questões burocráticas e de vital importância para as organizações esportivas,
mas também como oportunidades de aprimoramento nas parcerias.
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Resumo

A importância da informação e do conhecimento no esporte vem sendo percebida como
estratégica para a gestão do esporte. Nesse contexto, o Minas Tênis Clube (MTC) mantém
em sua rotina diversos projetos e ações que visam um melhor controle dos processos relacionados ao esporte. Dentre eles, destaca-se o Núcleo de Integração das Ciências do Esporte,
que tem como premissa o trabalho multidisciplinar e o atleta como principal sujeito. Além
disso, o MTC também busca a integração do trabalho realizado entre a iniciação e o esporte
competitivo, implementando desde 2008 o programa Integra-Ações, que tem como objetivo
principal integrar todo o método de formação e desenvolvimento esportivo do clube. Uma
vez que o judô desempenha importante papel dentro de uma proposta educacional comprometida com o desenvolvimento pleno da criança e do jovem atleta, o objetivo deste trabalho
é descrever a implantação e o desenvolvimento da gestão das ciências do esporte no processo
de formação integral dos atletas dessa modalidade no Minas Tênis Clube. Resultados positivos já foram observados quando se comparam os anos de 2010 e 2011, como o aumento
do número de alunos promovidos para as equipes de base, do número de atletas convocados
para a seleção brasileira de judô e do número de pódios conquistados. Os resultados iniciais
demonstram a busca e a execução de ações que visam à integração de todos os processos relacionados à formação completa do atleta
Palavras-chave: gestão do esporte, judô, desempenho esportivo, saúde, desenvolvimento
humano.

Abstract

The importance of information and knowledge in sports has been perceived as a strategy for the
management of sport. In this context, Minas Tênis Clube (MTC) routinely performs projects and
actions focused on improving the control of processes related to sport. One of them is the Center for
Integration of Sports Sciences, for which the multidisciplinary work is a premise and the athlete
is the main subject. In addition, MTC also seeks to integrate the work between the initiation
and competitive sport, and has implemented since 2008 the Integra-Ações program, whose main
objective is to integrate the whole process of formation and sports training. Once judo plays an
important role within an educationally committed proposition devoted to fully developing children
and young athletes, the objective of this study is to describe the development of the management
of sports science in the educational process of judo athletes. Positive results have been observed by
comparing the years 2010 and 2011, such as an increase in the number of children in judo class
who were promoted to competitive teams, the number of athletes invited to the Brazilian national
team and the number of podiums victories. Initial results show the search and implementation of
actions aimed at integrating all processes related to the athlete’s complete formation.
Keywords: sports management, judo, sports performance, health, human development.
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1 | INTRODUÇÃO
O esporte contemporâneo passa por um processo complexo e permanente de metamorfose.
Pode-se dizer que não há mais fronteiras bem delimitadas entre os saberes, porque várias são
as áreas do conhecimento que contribuem para que o esporte cresça em sua cientificidade.
Paes (2006) cita, como exemplo: a Engenharia, com a construção de aparelhos esportivos
e espaços físicos que proporcionam uma prática perfeita da Educação Física e do esporte;
a Medicina, por meio das intervenções; a Psicologia, que contribui com pesquisas para a
ciência do esporte; a Sociologia, que volta seu “olhar”, por meio de suas teorias, para o
fenômeno esporte.
A importância da gestão da informação e do conhecimento na área esportiva começa a ser
percebida como estratégica para a gestão do esporte. O fomento à produção e à difusão do
conhecimento científico e tecnológico, voltado para a gestão de políticas de esporte, ganha
significado na perspectiva de subsídios ao processo de elaboração, implementação e produção
de novos conhecimentos necessários ao desenvolvimento da ciência e tecnologia do esporte,
além da perspectiva de formação continuada dos gestores e dos agentes sociais esportivos
(PEREIRA, 2005).
Vale ressaltar que a produção de novos conhecimentos acontece na medida em que o gestor
consegue unir o know-how, que é advindo da experiência obtida ao longo do tempo, e os
conceitos do conhecimento explícito adquirido durante uma formação acadêmica, que é
expresso formalmente e fundamentado em princípios, regras e objetos de uma área em questão.
Ambos os conhecimentos são complementares, e, quando há conversão do tácito para o
explícito (e vice-versa), forma-se o conhecimento organizacional (NONAKA; TAKEUCHI,
1997, apud PEREIRA, 2005). Além disso, este é um processo que amplifica de maneira
organizacional o conhecimento dos indivíduos como parte da rede da instituição (idem).
A gestão, a estruturação e a organização do esporte estão diretamente relacionadas ao
planejamento da conversão do conhecimento tácito em explícito (e vice-versa). Nessa
perspectiva, considerando a importância do esporte, no contexto de sua gestão, o Minas
Tênis Clube (MTC) mantém, em sua rotina, diversos projetos e ações que visam um melhor
controle dos processos relacionados ao esporte. Dentre eles, destaca-se o acompanhamento
científico e tecnológico dos processos de seleção, treinamento e competição. Em 2007, foi
implantado o Núcleo de Integração das Ciências do Esporte (NICE), que, em 2009, passou
a ser impulsionado pela Lei Federal do Incentivo ao Esporte com a finalidade de buscar, por
meio das ciências do esporte, a excelência nos processos esportivos com objetivo no resultado.
O NICE promove o trabalho conjunto de cientistas e especialistas do esporte e da saúde,
proporcionando o desenvolvimento de métodos, de instrumentos vinculados ao contexto e
de pesquisas nas áreas de Medicina, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição Esportiva, preparação
física, biomecânica, bioestatística e tecnologia do esporte, que funcionam como um sistema
de alimentação para enriquecer a teoria e a metodologia do treinamento, tendo o atleta
como principal sujeito. Essa ação se baseia nos conceitos de abordagem interdisciplinar,
multidisciplinar e transdisciplinar, que são considerados caminhos novos e adequados para
fazer avançar o conhecimento científico (BICALHO; OLIVEIRA, 2011).
O projeto contempla no momento cerca de 1.000 atletas, em oito modalidades olímpicas –
vôlei masculino, vôlei feminino, natação, basquete, ginástica artística e de trampolim, tênis,
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judô e futsal. O objetivo principal é promover a saúde e prevenir lesões no atleta, maximizando
seus resultados e preservando sua carreira e sua integridade física e psicológica por meio de
uma prática metodológica única utilizada pela equipe multidisciplinar do clube.
Além da premissa de um trabalho multidisciplinar como importante ferramenta de
desenvolvimento do esporte, no Minas Tênis Clube, o projeto também se fundamenta na
filosofia da integração do trabalho realizado entre a iniciação esportiva e o esporte competitivo.
Nesse sentido, em 2008, foi implementado o Programa Integra-Ações, que tem como objetivo
principal integrar o método de formação e desenvolvimento esportivo do MTC, tendo como
base os princípios do Sistema de Formação Esportiva apresentado por Greco e Benda (1998).
Para tanto, o clube mantém 21 modalidades de cursos de aprendizagem, que contam com
cerca de 11 mil alunos a partir de 3 anos de idade, dos quais 5.500 fazem parte dos cursos
de formação esportiva, principal objetivo de investimento na renovação de talentos. Esse
contingente traz um faturamento bruto de aproximadamente R$ 9 milhões ao ano.
O Integra-Ações busca também desenvolver ações orientadas de integração e qualificação
técnica, normatização, vivências e aprimoramento do método de formação e treinamento
esportivo, ampliar a eficiência técnica do aluno e gerar mais acesso, participação e permanência
do sócio nas equipes de base. O programa direciona e subsidia os profissionais que aplicam
o método a uma atitude responsável e influente de tal forma que o aluno/atleta, principal
sujeito do processo, se beneficie completamente na busca e obtenção de resultados.
Dando prosseguimento ao processo esporte, a instituição realiza amplo trabalho esportivo
nas divisões de base, formando e revelando talentos, o que pode ser comprovado pela
presença constante de minastenistas nas seleções brasileiras das categorias de base de diversas
modalidades. Muitos representantes, em competições internacionais, foram revelados pelo
MTC. Só em 2011, o clube teve a participação de 48 atletas.
Portanto, a gestão das ciências do esporte no clube, enquanto unidade do trabalho
científico, está relacionada à dinâmica própria dos processos de organização, delimitação e
estruturação das ciências em desenvolvimento, considerando a ligação existente entre as várias
disciplinas que compõem o processo esporte. Ou seja, o reconhecimento de uma “unidade”
suficientemente fundamentada na ética das ciências funciona como um princípio regulador de
grande importância para o desenvolvimento das diversas disciplinas que compõem a ciência
do esporte, propiciando, assim, o aprimoramento pleno do atleta.
Segundo Zouain e Pimenta (2003), a gestão esportiva existe há muitos séculos, desde os
gregos, quando Herodes, rei da Judeia, foi presidente honorário de competições de combate
entre gladiadores e animais, jogos que eram abertos por uma cerimônia maravilhosa, seguida
de disputas atléticas que serviam de entretenimento para milhares de pessoas.
Delimitação do estudo
Este estudo delimitou-se a descrever um modelo de gestão das ciências do esporte adotado
pelo Minas Tênis Clube no processo de formação de atletas de alto rendimento de judô.
Essa modalidade pode desempenhar importante papel dentro de uma proposta educacional
comprometida com o desenvolvimento pleno da criança e do jovem, pois deve ser considerado
não apenas um esporte de competição ou defesa pessoal, mas também uma prática esportiva
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integral que, quando bem orientada, aumenta a coordenação neuromuscular e a flexibilidade
das articulações, desenvolve os músculos e favorece a higiene e as funções orgânicas. Ademais,
o judô tem a vantagem de não privilegiar determinados biótipos, adequando-se a meninos e
meninas de qualquer idade.
O judô foi criado em 1882 pelo professor Jigoro Kano e é definido como “método de educar
o corpo, a mente, o espírito e de competir vitoriosamente” (ILLUSTRATED KODOKAN
JUDO, 1956, p.293). O caráter pedagógico de organização do judô facilita seu aprendizado
e representa uma boa alternativa de atividade que propicia o reconhecimento e a formação
corporal (BRASIL, 1986).
No tatame, o aluno aprende a se conhecer, a discernir seus direitos e qualidades, a se disciplinar
e a respeitar seus companheiros, desenvolve a iniciativa, o espírito de decisão e de autodomínio
e encontra um canal para manifestação de sua energia e sua agressividade.
Na iniciação do judô, principalmente para os mais novos, devem ser utilizadas atividades
recreativas adequadas às suas necessidades, havendo mais preocupação com um
desenvolvimento natural e equilibrado, e não com o desempenho esportivo. A prática do
judô trabalha naturalmente várias qualidades físicas específicas, e algumas delas devem ser
rigorosamente controladas, desenvolvidas uma a uma de modo gradativo. Como cada faixa
etária tem suas prioridades, um trabalho inadequado ou com cargas excessivas provocadas por
uma especialização desportiva precoce pode acarretar um desequilíbrio entre o desenvolvimento
natural e o induzido (BAPTISTA, 1999).
A literatura esportiva descreve que o alto nível, enquanto desempenho esportivo, só é
alcançado quando os fundamentos necessários são desenvolvidos na infância, na adolescência
e na juventude. Para isso, é essencial uma boa formação esportiva, realizada por meio de um
treinamento em longo prazo (TLP) sistematizado, planejado, com determinação de objetivos,
conteúdos e avaliações (BÖHME, 2011).
Segundo Böhme (2000 e 2011), o TLP desenvolvido e planejado tem a duração média de 6 a
10 anos. Conforme um estudo clássico de Bloom (1985), esse período deve ser acompanhado
pelo apoio dos pais, dos professores e da instituição, e também precisa oferecer ambientes
propícios para o desenvolvimento.
Ainda de acordo com o autor, o processo de evolução de um talento é dividido em três
fases distintas. Nos anos iniciais de aprendizagem, a prática de várias modalidades deve
ter o caráter lúdico, no qual a criança aprende a gostar do esporte; nessa fase, o apoio e
a orientação dos profissionais envolvidos é característica marcante e fundamental. Os anos
intermediários de aprendizagem contemplam a faixa etária de 11 a 15 anos, fase em que os
adolescentes iniciam uma prática deliberada mais intensa; o apoio moral e financeiro dos pais
passa a ser fator decisivo para a permanência na modalidade. Os anos finais de aprendizagem
são caracterizados pela busca da perfeição, sendo necessária a persistência, o empenho e a
concentração para o sucesso.
O acompanhamento do talento durante as fases é uma forma de planejamento da carreira
esportiva do atleta, mas não se pode negligenciar a afirmação de Bloom (1985) de que,
das 120 crianças participantes do seu estudo, poucas foram considerados talentosas pelos
professores, treinadores e familiares, e alguns que o foram não conseguiram resultados

175

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

expressivos na fase adulta.
Objetivos
Levando em conta o objetivo do presente trabalho, foram observados os seguintes pontos
específicos:
• Apresentar o método de trabalho multidisciplinar;
• Relatar a implementação das fases de ação do programa de gestão das ciências do esporte
pelo NICE;
• Indicar os estágios de desenvolvimento do programa e os efeitos na organização do
sistema de treinamento do esporte.
Relevância do estudo
O Minas Tênis Clube vem buscando uma política de qualidade dedicada à informação e
ao conhecimento, que têm papel fundamental nos ambientes corporativos, pois apoiam
todas as atividades desenvolvidas, desde o processo decisório e o planejamento até a execução
propriamente dita. No entanto, a informação e o conhecimento precisam ser mais bem
gerenciados, então os gestores devem ter um olhar abrangente e perceber a complexidade das
organizações no mundo atual (VALENTIM, 2006).
Atender a comunidade esportiva implica apresentar diferentes oportunidades de intervenção,
em função da criatividade e da dinâmica social dos profissionais e atletas das instituições
esportivas. Nessa perspectiva, enfatiza-se cada vez mais a importância da interdisciplinaridade
no esporte, tanto em relação à imagem de unidade de treinamento que se transmite ao
atleta ou equipe, quanto no conjunto do trabalho dos profissionais envolvidos. Promover
a saúde do atleta, bem como proporcionar o alcance máximo do desempenho esportivo,
exige conhecimento pleno dos processos fisiológicos e psicológicos envolvidos na adaptação
física do atleta frente ao estímulo a que ele é submetido (ROHLFS, 2006). Dessa forma, os
profissionais do esporte devem estar preparados para atender a uma demanda que entenda o
indivíduo como um todo, pois o esporte não perfaz somente a condição e a ação de competir,
mas também o desenvolvimento humano e a potencialização de relações sociais, físicas,
educacionais e culturais (ZECH COELHO, 2011).
Nesse contexto, entende-se que a promoção e o desenvolvimento da prática do judô, orientados
e controlados de maneira científica, são fundamentais para a melhoria da qualidade de atletas
e profissionais, contribuindo para a formação de praticantes e competidores. Portanto, a
descrição da implantação e do desenvolvimento da gestão das ciências do esporte no Minas
Tênis Clube se justifica no sentido de oferecer com valiosas informações para o processo de
formação integral dos atletas de judô.
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2 | desenvolvimento
2.1 Metodologia
O curso de judô no Minas Tênis Clube tem como objetivo elaborar um sistema integrado de
Educação Física e formação do indivíduo e tem se consolidado como método de educação
integral. Com 350 alunos-sócios inscritos, ele é realizado nas unidades 1 e 2 do MTC. É
oferecido nas seguintes faixas etárias: 6-7 anos, 8-9 anos, 10-13 anos, 14-17 anos e adulto.
As aulas podem ocorrer duas ou três vezes por semana, com duração de 1 hora, sendo que os
10 minutos iniciais destinam-se ao desenvolvimento de capacidades físicas adequadas à faixa
etária, e o restante, à aplicação do conteúdo técnico.
Dentro de cada faixa etária há três níveis técnicos: aprendizagem, aperfeiçoamento e préequipe, e os alunos passam de um a outro a partir de avaliações semestrais. Ademais, durante
o ano acontecem atividades variadas, como torneios, festivais e eventos recreativos. O curso
funciona de fevereiro a dezembro, com 10 dias de recesso em julho, devidamente compensados.
O fluxo do desenvolvimento do judô está representado no anexo A.
As equipes de competição sub-15, sub-17, sub-20 e sênior possuem 115 atletas selecionados
do curso de judô e de seleções. A partir da primeira equipe competitiva dá-se início ao processo
de formação do atleta através da multidisciplinaridade, ou seja, do envolvimento com outras
áreas da ciência do esporte.
Dos 52 atletas que atualmente formam a equipe principal (categorias sub-20 e sênior),
33 (63%) foram formados pelo MTC, número que ilustra a preocupação do clube com a
formação integral de seus atletas.
A tabela abaixo, que apresenta o investimento anual do clube na modalidade, indica que
o investimento é altamente viável, tendo em vista que três atletas formados pelo clube
representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim. Além do judô, apenas a natação do
clube conseguiu formar atletas olímpicos com investimento similar:

SETOR
Curso de judô
Equipe de competição
Equipe multidisciplinar

FONTE
Mensalidade
MTC e patrocinador
Lei de Incentivo

RECEITA
R$ 226.272,00
R$ 1.819.100,00
R$ 1.000.000,00

DESPESA
R$ 198.781,00
R$ 1.819.100,00
R$ 1.000.000,00

Com o intuito de garantir atingir o máximo desempenho esportivo, preservando a carreira
e a integridade física e psicológica de seus atletas, o NICE integra todos os profissionais das
ciências do esporte (instrutores, técnicos, auxiliares técnicos, preparadores físicos, médicos,
fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, biomecânicos, bioestatísticos e analistas técnicocientíficos) para atuar e dar suporte aos atletas e equipes esportivas no desenvolvimento pleno
do atleta, baseando-se em parâmetros científicos. Esse núcleo se fundamenta na filosofia da
integração do trabalho realizado entre a iniciação esportiva e o esporte competitivo. Nesse
sentido, com a implementação do Programa Integra-Ações, em 2008, buscando aprimorar
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a integração dos cursos de formação e das equipes competitivas do clube, a partir de ações
orientadas de integração e qualificação técnica, normatização, vivências e melhoria do método
de formação e treinamento esportivo (Anexo B).
O Integra-Ações apresenta as seguintes etapas e processos de avaliação:
• Definição de datas para reuniões com a modalidade judô (curso e equipe), entrega de
relatórios à coordenação das ciências do esporte e feedback;
• Coleta dos relatórios elaborados pela modalidade judô;
• Análise/crítica dos relatórios do judô pelo analista científico e pela supervisora de
educação do clube;
• Aferição dos processos de avaliação, por meio do instrumento do programa, pela
coordenadora das ciências, pelo analista científico, pela supervisora de educação, pelo
chefe de departamento de esporte e pelo chefe de departamento de cursos de formação
esportiva;
• Reuniões de feedback com o chefe de departamento e com o coordenador do curso de
judô, apresentando o resultado do mês e o parecer final da comissão;
• Orientações de direcionamento de ações que garantam o andamento dos processos;
• Emissão de parecer final sobre o andamento do programa na modalidade;
• Envio do relatório final aos gestores, técnicos e instrutores.
O acompanhamento dos processos relativos às ciências do esporte enfatiza a saúde
e o desenvolvimento físico, social e cognitivo dos atletas atendidos. As intervenções, a
partir dos dados coletados e tratados configuram-se dentro da mesma metodologia para
as diferentes ciências (Preparação Física, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Medicina).
Primeiramente é estabelecido o diagnóstico de forma processual, e depois as ações são
dirigidas aos indivíduos por meio de procedimentos que priorizem a saúde e a carreira
esportiva. Em seguida, aparecem as ações indiretas por meio de estratégias educativas. No
processo de feedback procede a avaliação dos atletas envolvidos e a coleta de dados para
verificação de resultados (ROTTA, 2002).
As várias ciências abordam informações e variáveis diferentes junto aos atletas e treinadores,
mas na mesma práxis metodológica.
O direcionamento do treinamento requer harmonia entre os procedimentos – planejamento,
execução, controle, competições e avaliações –, para que o desempenho seja o melhor possível,
preservando-se a carreira e a integridade física e psicológica do atleta (WEINECK, 2003).
As estratégias de ação baseiam-se nos trabalhos apresentados por Rohlfs (2008) e Zech Coelho
(2011), que compreendem as seguintes fases:
1a Fase – Promoção da Saúde
Etapa 1: planejamento das ciências do esporte
• Desenvolvimento do Manual de Formação Esportiva, revisão e adequação dos
conteúdos programáticos dos cursos de formação e das equipes competitivas de base
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e de alto rendimento do clube visando o alinhamento nos métodos e processos de
formação e treinamento.
• Planejamento plurianual, macro, meso e microciclos das ciências do esporte. Trata-se da
definição de objetivos do treinamento a longo, médio e curto prazo e de conteúdos técnicos,
táticos, psicológicos, fisiológicos, educacionais, de preparação física, de prevenção, das
atividades sociais e lúdicas que envolvem o planejamento do treinamento desde as equipes
de base até o alto rendimento.
Etapa 2: desenvolvimento das ações dos profissionais das ciências do
esporte
• Implantação do NICE por meio do planejamento estratégico do método interdisciplinar
do trabalho.
• A comissão técnica da modalidade judô é composta por: 1 chefe de departamento,
1técnico de ponta, 1 técnico principal da base, 1 técnico de base, 1 coordenador e 2
instrutores do curso, 1 preparador físico, 1 fisioterapeuta, 1 psicóloga, 1 nutricionista,
1 médico do esporte, 1 massoterapeuta, 1 coordenador da área das ciências, 2 analistas
técnico-científicos e 1 bioestatístico.
• A cada seis meses, avaliação inicial dos atletas da base até o alto rendimento, de forma
direta (interação entre os componentes físicos, técnicos, táticos, cognitivos, psíquicos,
fisiológicos, biológicos e antropométricos) ou indireta (a partir de questionários, tais como
o de pré-participação do atleta).
• Treinamentos e competições.
• Direcionamento e controle do programa de treinamento e das competições por meio
de observações, medições e testes das capacidades condicionais, coordenativas, táticas,
técnicas, cognitivas e psicológicas.
• Adequação aos princípios gerais do treinamento.
• Direcionamento e controle do método de treinamento dentro dos procedimentos de
recuperação, princípios fisiológicos, psicológicos e pedagógicos.
• Aplicação, mediante instrumentos específicos e a partir dos conhecimentos produzidos
pelas ciências do esporte, dos programas multidisciplinares integrados de prevenção no
monitoramento, controle e direcionamento do treinamento, propiciando uma intervenção
dinâmica que considera a demanda da modalidade e as características do indivíduo para
melhora constante dos processos.
• Intervenções preventivas da equipe multidisciplinar, proporcionando a todos os atletas
o alcance do melhor rendimento esportivo possível durante as competições, por meio de
avaliações específicas e de trabalhos integrados.
• Tabulação dos dados das avaliações em planilhas específicas de acordo com as
modalidades e suas respectivas categorias para análises comparativas, em um sincronismo
de informações das ciências do esporte, para manutenção ou alteração do treinamento
e das competições.
• Utilização dos conhecimentos produzidos pela pedagogia do esporte, que problematiza a
ação humana no esporte, analisando, interpretando e compreendendo as diferentes formas
de ação lúdico-desportiva – sendo, assim, uma ciência da ação, educando o homem no e
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pelo esporte (BENTO, 1999). A pedagogia do esporte se constitui em uma área de estudo
da Educação Física que tem como objetivo produzir conhecimentos acerca do ensino do
movimento (objetivo, métodos e conteúdo). A análise do rendimento foi realizada por
Lima, Aburachid e Greco (2007) e Lima (2008), que verificaram o desenvolvimento do
conhecimento tático declarativo e processual após algumas sessões de treinamentos, bem
como a influência de métodos de ensino diferentes.
• Intervenções curativas: tratamento e acompanhamento individual a partir do diagnóstico
dos profissionais de cada ciência.
2.2 Recursos humanos
Para que os objetivos do NICE sejam alcançados é necessária toda uma estrutura de recursos
humanos para atender o departamento de judô. A contratação de pessoal foi realizada pelo
coordenador do projeto, com apoio do pessoal operacional e assessoria jurídica do Minas
Tênis clube.
2.3 Recursos materiais e tecnológicos
• Aquisição e/ou atualização dos equipamentos tecnológicos e esportivos, aparelhagem
médica e fisioterápica que permitam a aplicação e o desenvolvimento das práticas propostas
no projeto.
• Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Esporte para acompanhamento e controle
do direcionamento do treinamento de todas as modalidades esportivas do clube.
2a Fase – Intervenções Terapêuticas
• Intervenção curativa: o acompanhamento individual curativo dar-se-á a partir do
diagnóstico do atendimento do atleta, caso sejam necessários cuidados clínicos.
3ª Fase – Educação
Seleção do perfil do profissional do esporte para as atividades específicas e capacitação
humana dos agentes interativos (atletas, profissionais e pais) no processo de formação e
desenvolvimento dos atletas que contempla:
• Escola de Profissionais do Esporte: com um cronograma interno de atividades periódicas
(uma ou duas por mês), tem o objetivo de aprimorar e capacitar os profissionais do esporte
nos aspectos técnicos e comportamentais.
• Treinamentos internos e externos: a capacitação contínua dos profissionais do esporte é
realizada por meio de visitas (benchmarking) a centros esportivos e acadêmico-científicos,
e participação em congressos internacionais e nacionais em busca da excelência no
conhecimento esportivo. Também são convidados profissionais que possam contribuir
com conhecimentos e evidências científicas.
• Escola de Pais: orientação dirigida para cada ciência do esporte no apoio ao
desenvolvimento do atleta para a melhora do desempenho esportivo.
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• Escola de Atletas: orientação dirigida para cada ciência do esporte em busca de aquisição
ou desenvolvimento de habilidades para melhora do desempenho esportivo.
2.4 Acompanhamento e controle dos processos
A gestão das ciências do esporte no clube, enquanto unidade do trabalho científico, está
relacionada à dinâmica própria dos processos de organização, delimitação e estruturação das
ciências com foco em resultados. Para tanto, foi necessário estruturar as atividades e processos
das áreas que atuam no esporte, eliminando atividades duplicadas de gestão, direcionando as
pessoas para o desenvolvimento de novas atividades e minimizando ociosidades e conflitos
de responsabilidades, e a evidência da necessidade da competência gerencial e nas atividades
técnicas e administrativas.
No intuito de acompanhar e promover a evolução contínua dos processos, foram desenvolvidos
indicadores estratégicos, que são visualizados pelo software Stratws®, que disponibiliza valiosos
aplicativos para registro e análise de informações gerenciais, acompanhamento de projetos
estratégicos e de contratos de resultados, gestão orçamentária, desdobramentos dos indicadores
de gestão, análise de resultados gerenciais, simulações e construção de cenários etc.
Em 2011, os indicadores estratégicos para gestão do esporte foram os seguintes:
• Resultados das competições das equipes esportivas de ponta;
• Atletas das equipes de base promovidos para as equipes de ponta do clube;
• Avaliação comportamental das equipes de base e ponta;
• Porcentagem de atletas das categorias sensíveis da base convocados para a Seleção
Brasileira;
• Índice de atividades planejadas e realizadas com a equipe de ponta;
• Evasão nas categorias de base.
2.5 Principais ações e resultados alcançados
Desde a implementação do programa de gestão das ciências do esporte, o Minas Tênis
Clube vem buscando o desenvolvimento de indicadores objetivos que consigam ilustrar e
acompanhar a evolução do programa. Os gráficos a seguir demonstram resultados positivos
que foram alcançados pela modalidade judô desde o início do acompanhamento sistematizado
desses indicadores.
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Além dos resultados demonstrados acima, a evolução do programa pode ser evidenciada pelo
número de atletas que são promovidos das categorias de base para as equipes de ponta. No
ano de 2010, a meta do programa era realizar a promoção de 2 atletas, mas 3 passaram
para a equipe de ponta. Em 2011, a meta aumentou para 6 atletas, e mais uma vez o
resultado superou a expectativa, com a promoção de 7. A efetividade do trabalho da equipe
multidisciplinar pode ser ilustrada através do indicador desenvolvido em 2011, que descreve
o índice de disponibilidade do atleta para treinamento, competição e viagens. No judô, esse
índice alcançou 94,1% no ano de 2011.
2.6 Discussão e considerações finais
Espera-se que, com a continuidade do programa de gestão das ciências do esporte, mais
resultados positivos como os apresentados acima sejam alcançados, possibilitando o
desenvolvimento do judô em todos os níveis. A implantação desse modelo de gestão no
MTC faz parte das diretrizes estratégicas do clube como suporte fundamental para a busca da
excelência na formação dos atletas.
A definição e o alcance de indicadores objetivos possibilitaram um melhor acompanhamento
do programa, além de estimular a busca pela melhora contínua. Os resultados apresentados
demonstram como o planejamento estratégico do Minas Tênis Clube o torna inovador no
seu segmento. Sugere-se, no entanto, que sejam realizados outros estudos com o intuito de
confirmar a relevância do planejamento estratégico para geração de vantagem competitiva e
inovação das organizações.
O MTC tem se empenhado para aprimorar sua gestão cada vez mais, com objetivo em
resultados e respaldada pelo planejamento estratégico trienal, visando o cumprimento da
missão de proporcionar plena alegria de viver aos associados, em sintonia com a manutenção
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da posição privilegiada do Minas como referência nacional no segmento de clubes.
Dos elementos e resultados disponibilizados pelo clube, pode-se identificar seu pioneirismo
na adoção de modernas técnicas de gestão, muitas vezes raras até mesmo em organizações do
segundo setor, de mesmo porte. Identifica-se, no perfil da diretoria e do corpo executivo, as
características que fazem do MTC um clube que se prepara constantemente para o futuro.

3 | COnsiderações finais
O presente trabalho teve como principal objetivo descrever a implantação e o desenvolvimento
da gestão das ciências do esporte no processo de formação integral dos atletas de judô. Os
resultados iniciais apresentados demonstram a busca e a execução de ações que visam a
integração de todos os processos relacionados à formação completa do atleta.
O programa conta com o apoio de profissionais capacitados para atuar na promoção e prevenção
da saúde de atleta e equipes competitivas. Trata-se também de um processo educativo junto
aos atletas, maximizando os resultados de desempenho esportivo, prolongando sua carreira
esportiva e preservando sua integridade física e psicológica.
Espera-se que o trabalho apresentado aqui, embora ainda em sua fase inicial, possibilite a
disseminação do método de ensino padronizado do judô para outras instituições, fomentando
o desenvolvimento da modalidade.
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ANEXO B – Programa Integra-Ações na modalidade judô do Minas Tênis Clube
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Resumo

A utilização da ciência aplicada ao esporte de alto rendimento é uma das principais estratégias das grandes potências olímpicas para uma melhor performance de seus atletas. O Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) tem buscado incrementar suas ações nessa área, alinhando-se ao
objetivo de posicionar o Brasil entre os dez melhores países no quadro de medalhas dos Jogos
Olímpicos de 2016. Este trabalho buscou, por intermédio de revisão bibliográfica, entrevistas focalizadas e reflexões, oferecer sugestões para a formalização e a melhoria do modelo de
gestão da ciência do esporte no COB. Os resultados foram apresentados pela proposição de
novos esquemas de rotinas e fluxos de trabalho, montados com a finalidade de potencializar
as ações dos recursos humanos do comitê, bem como resolver problemas que afetam atletas,
treinadores, cientistas e gestores. O aporte de pessoal e o aperfeiçoamento dos processos na
prestação de serviço de suporte científico contribuirão substancialmente para a melhora do
país nos próximos Jogos Olímpicos.
Palavras-chave: suporte científico, ciência do esporte, gestão esportiva.

Abstract

The use of science applied to high-performance sport is a major strategy used by the great Olympic powers to obtain better performance of their athletes. The Brazilian Olympic Committee (COB)
has sought to augment its actions in this area, with the goal of placing Brazil among the top ten
countries in the medal ranking of the 2016 Olympic Games. This study aims, through a literature
review, to focus on interviews and reflections, to offer suggestions for formalize and improve the
management model of sport science in COB. New schemes, routines and workflows are proposed
for enhancing the actions taken by the committee´s human resources. These proposed activities may
also serve to solve problems that affect athletes, coaches, scientists and managers. The contribution
of staff and process improvement in the provision of scientific support services could substantially
improve the country´s performance in the next Olympics.
Keywords: scientific support, sports science, sport management.
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1 | INTRODUÇÃO
“Frequentemente, treinadores veem cientistas como seres fora da realidade do esporte e competições,
mais interessados nas estatísticas do que nos resultados do desempenho. Já os cientistas enxergam os
treinadores como Neandertais, que não entendem o corpo humano nem os princípios da ciência. Essa
falta de respeito mútuo e de valor é um grande impedimento para uma colaboração bem-sucedida e
produtiva.” (CALLAN; DIEFFENBACH, 2012, p.9).

A importância do esporte de alto rendimento tem crescido em todo o mundo. A magia do espírito
olímpico, a beleza e a plasticidade dos atletas em movimento aliadas ao volume de recursos públicos
e privados investidos nessas atividades dão relevante destaque aos praticantes e suas modalidades,
fatores que ganham superexposição nos diferentes meios de comunicação existentes.
A ciência do esporte sempre careceu de mais integração ao cotidiano desportivo nacional,
mesmo estando presente há muitos anos no cenário anteriormente descrito. Países com
mais tradição olímpica têm demonstrado essa preocupação ao investir em programas que
promovem a comunicação simples, ágil e direta dos laboratórios com o campo desportivo
(STONE et al., 2005, p.21). A distância existente entre cientistas e treinadores, no Brasil,
dificulta o uso de descobertas e tecnologias avançadas. É sobre essa questão, tornada um
grande diferencial para a obtenção de medalhas olímpicas, que tratará o presente estudo.
Na busca da modernização e da conquista de melhores resultados operacionais, o mundo corporativo
tem investido cada vez mais no aperfeiçoamento da gestão de suas atividades. A formalização de
rotinas já existentes e o suporte para a inovação e o aprimoramento de novos processos constituem a
base para a realização de um trabalho de qualidade no atendimento de requisitos para o gerenciamento
de projetos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE [PMI], 2013, p. 31).
Ao analisar o mapa estratégico do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), percebe-se que
a instituição tem rumado na direção da excelência gerencial, estabelecendo metas e
dinamizando processos por intermédio de uma importante ferramenta desenvolvida pelo
Project Management Institute, nominada PMBOK® (PMI, 2013, p.27). Verifica-se, naquele
mapa, que os esforços têm sido convergidos para proporcionar ao atleta — razão de existir
da instituição — as condições de treinamento mais adequadas, com o objetivo de obter as
melhores marcas e performances (COB, 2013).
É inegável a afirmação de que o instrumento de medição mais utilizado para avaliar-se o
sucesso do comitê olímpico de um país é o número de medalhas obtidas em grandes eventos
desportivos. No caso do Brasil, o desempenho em Jogos Pan-americanos e Jogos Olímpicos
é o maior referencial para tal medição (COB, 2011). Nessa direção, o plano estratégico do
COB aponta para mais investimento e atenção na área dos esportes individuais, a fim de
incrementar o número de modalidades com possibilidades de resultados expressivos e a
consequente melhora do país no quadro olímpico de medalhas (COB, 2013).

Figura 01 — Plano estratégico para o ranking olímpico em 2016 (COB, 2011).
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Dentro das ações a serem desenvolvidas com base em seu plano estratégico, o COB dividiu
as modalidades olímpicas em quatro grandes grupos, de acordo com sua contribuição ou
possiblidades no quadro de medalhas: vitais, essenciais, contribuintes e legado. Obviamente,
por motivos éticos, o comitê não identifica as modalidades pertencentes a cada grupo. Porém,
ao confrontar-se tal estudo com a simulação de medalhas realizada pelo COB para os Jogos
de 2016, torna-se possível traçar a delimitação das prioridades para a conquista de medalhas.
A fim de empregar judiciosamente os recursos existentes, os investimentos do COB deverão
rumar para modalidades que ofertam mais medalhas no programa olímpico, bem como para
atletas com potencial para figurar no pódio. As disciplinas individuais que apresentam mais
possibilidades, com 55% do número total de medalhas distribuídas nos Jogos de Londres,
são as seguintes: atletismo (141), boxe (52), canoagem (48), ciclismo (48), ginástica artística
(42), judô (56), lutas (36), taekwondo (32), tiro (45) e vela (30).

Figura 02 — Possibilidades de medalha do Brasil nos Jogos de 2016 (COB, 2012).

O avanço projetado pelo COB em evoluir das atuais 8 modalidades medalhistas em Londres
para no mínimo 13 em 2016, passa pelo incremento na performance dessas modalidades
individuais. Em entrevista concedida em junho de 2013, o superintendente executivo de
esportes do COB afirmou:
“Precisamos aumentar o número de medalhas nas modalidades em que o Brasil já tem tradição, conquistar
medalhas em novas modalidades, como ocorreu na ginástica artística, no boxe e no pentatlo moderno já
em Londres 2012, e dar atenção especial às modalidades individuais que distribuem um grande número
de medalhas. Entre as principais atividades do COB para este fim está o oferecimento de serviços aos
atletas com base nas Ciências do Esporte.” (FREIRE, 2013).

Há estudos indicando que, nas últimas edições olímpicas, os países situados nas 10 primeiras
posições do ranking conseguiram medalhas em pelo menos 13 modalidades distintas, porém
com grande destaque em uma modalidade, tida como grande força do país (COB, 2011).
Nos Jogos de Pequim, por exemplo, a Austrália obteve 20 medalhas apenas na natação, ao
passo que a Grã-Bretanha ficou com 14 medalhas no ciclismo, impondo sua soberania em
modalidades onde essas nações tradicionalmente se destacam.
A fim de atingir a meta de estar entre os 10 primeiros colocados, nos próximos Jogos Olímpicos,
o COB tem dado prioridade a algumas ações junto a atletas e modalidades com potencial de
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medalha, dentre as quais se destaca o investimento no apoio da Ciência do Esporte (FREIRE,
2013). Essa postura vai ao encontro dos princípios basilares de gestão esportiva das grandes
potências olímpicas, que aportam percentuais significativos de seus orçamentos em serviços
de suporte científico.
A Alemanha, por intermédio do Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), busca
que seus cientistas trabalhem como consultores junto aos treinadores e atletas. O objetivo
do instituto, em última análise, é o de capacitar técnicos e atletas para usar as ferramentas de
controle de treinamento, em colaboração ativa com os cientistas do esporte. Por intermédio de
uma gestão ampla, envolvendo não só a performance do atleta, mas também o uso da tecnologia
para o aperfeiçoamento de equipamentos, o IAT é a maior instituição mundial de pesquisa
nessa área (INSTITUT FÜR ANGEWANDTE TRAININGSWISSENSCHAFT, 2013).
O English Institute of Sports (EIS), órgão de apoio científico da British Olympic Association,
demonstra sua expertise revelando que 86% dos medalhistas britânicos, nos Jogos de Londres,
foram apoiados regularmente por esse instituto. O número de medalhas conquistadas, nas
três edições olímpicas seguintes, cresceu 109% desde a criação do EIS, em 2002 (ENGLISH
INSTITUTE OF SPORTS, 2012).
O Australian Institute of Sport, ramo técnico-científico da Australian Sport Comission,
responsável por conduzir a pesquisa científica em prol da performance esportiva, assessorou
94% dos atletas que conquistaram as 35 medalhas australianas nos Jogos de Londres
(AUSTRALIAN SPORT COMISSION, 2012).
O objetivo geral do presente trabalho é aperfeiçoar a gestão da ciência no COB, propondo
soluções para a integração científica aplicada à real situação do desporto de alto rendimento
no Brasil. Ainda, demonstrar que essa integração, e não só a disponibilização de meios e
recursos, é um fator decisivo para a ampliação do número de medalhas, colocando o país em
melhores condições para o objetivo estratégico do COB de estar entre as 10 primeiras nações
do mundo nos Jogos de 2016.
São objetivos específicos: elencar as ferramentas científicas básicas a serem utilizadas, no escopo
de projetos do gênero, estabelecendo um core de ações de uso comum a todas as modalidades;
capacitar treinadores, por intermédio de ações junto à Academia Brasileira de Treinadores
(ABT), a interpretar e a utilizar as ferramentas básicas anteriormente referenciadas; adaptar
os cientistas envolvidos ao cotidiano do ambiente esportivo, de maneira a auxiliar esses
profissionais a entender as peculiaridades e as necessidades de atletas e sua comissão técnica;
conscientizar atletas sobre a importância das diversas áreas da ciência que assessoram seu
treinamento, a fim de que haja cumplicidade no cumprimento de um contrato de objetivos;
e delimitar a atuação do profissional que fará o papel de ligação entre os diversos segmentos
de um projeto, atuando como gestor interdisciplinar e facilitador da comunicação entre os
atores e assessores envolvidos.
A relevância deste trabalho fundamenta-se em investigar a importância da relação entre
suporte científico e obtenção de medalhas olímpicas, bem como em estudar a gestão da
ciência no COB e as possibilidades de aperfeiçoamento de suas atividades de apoio. Esse
cenário é enquadrado pelo grande objetivo do comitê nos próximos Jogos Olímpicos, que é
estar entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas.
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2 | Desenvolvimento
A ciência do esporte e as medalhas em 2016
O presente trabalho foi embasado no estudo de bibliografia pertinente ao assunto e na
execução de entrevistas utilizando a técnica focalizada, empregada em temas bastante
específicos, quando é permitido ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas com
o esforço do entrevistador para retomar o mesmo objetivo quando seu interlocutor começa
a se desviar da linha interrogatória (BRITTO JÚNIOR; FERES JÚNIOR, 2011, p.240).
Foram entrevistados 16 profissionais com experiência em Jogos Olímpicos dentro de suas
respectivas áreas. Participaram 2 gestores desportivos (COB), 5 treinadores (boxe, canoagem,
lutas, pentatlo moderno e remo) e 3 cientistas (biomecânico, bioquímico e fisiologista)
brasileiros; 1 treinador (pentatlo moderno) alemão; 1 cientista (fisiologista) americano; 1
cientista (fisiologista) e 1 treinador (pentatlo moderno) franceses e 1 cientista (médico do
esporte) e 1 treinador (pentatlo moderno) italianos.
O Setor de Ciência do COB é um ramo da Gerência de Performance Esportiva, responsável pelo
suporte a atletas de alto rendimento nas seguintes áreas: Medicina, Fisioterapia, Bioquímica,
Nutrição, Fisiologia, Psicologia e Biomecânica (COB, 2013). Tem como documento regulador
de suas atividades o Programa de Preparação Técnico-Científico: Saúde e Desempenho de
Atletas (PPTC), editado para atender as demandas do ciclo olímpico 2013-2016.
Dentro do organograma da Gerência de Performance Esportiva, o setor de Ciência do Esporte
encontra-se ligado diretamente à Unidade de Performance Esportiva. Seus 6 funcionários são
capitaneados pelo gestor de preparação esportiva, atuando junto a atletas de modalidades
previamente selecionadas, com base em estudos desenvolvidos internamente pelo comitê. O
setor trabalha em estreita conexão com o setor médico do COB, possuindo ainda diversos
consultores terceirizados que operam diretamente nas áreas de pesquisa eleitas como relevantes.
Ao ser contabilizado todo o efetivo de recursos humanos que trabalha em proveito da ciência
do COB, chega-se a um número próximo a 30 pessoas.

Figura 03 — Organograma da Superintendência de Esportes do COB (COB, 2012).
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As ferramentas da ciência do esporte são usadas pelo COB para orientar as tomadas de decisão
na formação de atletas de alto rendimento. A avaliação especializada, em que os atletas são
submetidos, define os respectivos perfis metabólico e hormonal, bem como a biomecânica do
exercício realizado e o mapeamento muscular. Esse trabalho tem sido usado para traçar planos
sob medida, nos quais se privilegia uma rotina de treinos específicos, segundo as necessidades
apontadas pelos cientistas para cada indivíduo (COB, 2011).
O PPTC destaca a operacionalização de um programa de suporte de ciência aos atletas,
que possa ser realizado em quatro diferentes regiões do país, e a promoção de encontros
sistemáticos com as comissões técnicas para discutir os resultados e direcionamento do
programa. O PPTC tem como cerne o seguinte fluxo de atividades de avaliação do atleta:

Figura 04 — Fluxograma das ações do setor de Ciência do Esporte (COB, 2013).
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O fluxo de avaliação apresentado contempla quatro etapas, iniciadas com o encaminhamento
do atleta a uma das bases de monitoramento do COB. Decorridos os exames preliminares, de
forma a se identificarem o perfil de saúde e o desempenho físico pela equipe multidisciplinar,
os esforços da equipe convergem para a individualização do acompanhamento do apoiado,
naquelas áreas da ciência que se façam necessárias. O PPTC preconiza a confecção de um plano de
acompanhamento, com os seguintes procedimentos: (1) diagnóstico por modalidade (levantamento
das características do esporte em confronto com limites e potenciais dos atletas); (2) levantamento
de dados (interlocução com a equipe multidisciplinar, gerando relatórios baseados nos testes);
(3) conhecimento dos adversários (estabelecimento de indicadores comparativos do atleta com
seus oponentes); (4) plano de metas (identificação das intervenções a serem realizadas com base
na interpretação dos dados coletados); e (5) blocos de treinamento (identificação dos ciclos de
treinamento para acompanhamento das alterações fisiológicas e programação das intervenções).
Para identificar com exatidão o problema a ser abordado é necessária a realização da análise
dos fatores críticos do cenário. São fatores controláveis positivos a expertise e o alto nível dos
recursos humanos que trabalham junto ao setor de ciências do comitê. Negativamente há que
se destacarem a pouca interação entre cientistas e treinadores, a pouca aplicação dos resultados
da pesquisa científica ao treinamento e o pequeno número de profissionais trabalhando no
setor de ciência do COB. No que tange aos fatores não controláveis, surge favoravelmente o
grande esforço olímpico reinante no país, que motiva a todos na busca de um grande resultado
olímpico. Por outro lado, são aspectos negativos os recursos financeiros sempre limitados a
qualquer atividade do gênero e o pouco tempo até a realização dos Jogos de 2016. Quando
se analisam as etapas 3 e 4 da Figura 4, conclui-se que a efetivação das lições aprendidas no
treinamento carece de uma ligação efetiva entre técnicos e cientistas.
Callan e Dieffenbach (2012) discutem as dificuldades enfrentadas pelas Organizações
Esportivas Olímpicas (OEO) ao implantarem um programa de ciências aplicadas em suporte ao
treinamento. Concluem, em síntese, que há necessidade de cientistas falarem a mesma linguagem
de treinadores e atletas, participando ativamente de coletas no campo de treinamento e provas. A
possibilidade de prover respostas satisfatórias a seus stakeholders primários é que dará credibilidade
ao pesquisador, permitindo um melhor conhecimento da modalidade e futuras contribuições aos
métodos de treinamento. Por outro lado, a fim de tornar a parceria mutuamente favorável, é
imprescindível que as OEO, os treinadores e os atletas entendam que o ambiente científico exige
dos cientistas publicações e descobertas, o que envolverá o uso de dados coletados.
Foi proposto que a pesquisa aplicada no esporte permite o desenvolvimento e uso prático
de novos conhecimentos em um mundo real e em tempo hábil, em vez de apenas fazer uso
dos resultados das investigações anteriores conduzidas e publicadas em revistas científicas
por outras pessoas (HOOPER, 2006). Yannick Le Meur, cientista e pesquisador do Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), enfatiza que se tem investido
muitos recursos em análises biomecânicas das equipes nacionais francesas. Contudo, os
estudos de nutrição e metabolismo têm uma abordagem quase sempre genérica, sem levar
em conta as especificidades e o entendimento de cada modalidade. Randy Wilber, fisiologista
sênior do United States Olympic Center (USOC), esclareceu que o modelo americano é
bastante amplo e envolve diversos setores do conhecimento, tais como Psicologia, Nutrição,
Fisiologia, Biomecânica, força e condicionamento, dentre outros. A abordagem realizada pelo
comitê americano é individualizada, e seu setor de ciências é composto por diversos diretores
de alta performance, que estabelecem a ligação entre cientistas e treinadores.
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A despeito das idiossincrasias naturais em qualquer ambiente onde ocorra situação semelhante,
é possível verificar que os fatores expostos não são um privilégio do Brasil. É coerente dizer que
deve ser buscada a investigação e o aperfeiçoamento de um suporte científico de qualidade,
adaptado à rotina de treinamento e competições das modalidades apoiadas, de forma objetiva,
pontual, atrativa e, sobretudo, crível, enquadrado por recursos financeiros e de pessoal limitados.
Como resultado relevante das entrevistas realizadas, foi observado que os treinadores brasileiros
foram unânimes em relatar descontinuidade nos apoios científicos que recebem à frente de
suas equipes. Afirmam, ainda, disposição e abertura para receber intervenções científicas, desde
que planejadas e adaptadas às suas modalidades. Marcelo Varriale, treinador da Confederação
Brasileira de Remo, e Álvaro Koslowski, da Confederação Brasileira de Canoagem, sugerem
o acompanhamento e o suporte científico permanente às equipes nacionais, com espaço e
tempo destinados a treinadores e cientistas confrontarem coletas e métodos de treinamento.
Sendo assim, e respeitada a análise apresentada, afirma-se que o atingimento dos objetivos
propostos será dado por intermédio da resolução do problema identificado. É possível concluir
que o problema está atrelado ao aperfeiçoamento e mais detalhamento do PPTC, esteio da
Ciência do Esporte no COB. Torna-se relevante frisar que as reflexões e as propostas aqui
apresentadas foram idealizadas para uma aplicação imediata, com direcionamento específico,
passando ao largo da estrutura complexa e privilegiada de países-referência no mundo
olímpico. Em suma, não se trata da composição de uma situação ideal e sim da adaptação
às necessidades urgentes e imediatas, por intermédio da compilação de lições aprendidas e
melhores práticas vistas e estudadas ao longo dos últimos 4 anos.
Antes de iniciar a apresentação de soluções para o problema em tela, é necessário que se
responda a uma questão inicial: que atributos são desejáveis para a realização de um suporte
científico de excelência? Pelas análises, pelos depoimentos e pelas comparações realizadas no
escopo deste trabalho, podem ser destacadas cinco principais propriedades: confiabilidade,
objetividade, temporalidade, discrição e difusão.

Figura 05 — Os cinco atributos da excelência gerencial para a Ciência do Esporte.

A confiabilidade está atrelada ao grau de credibilidade depositado por treinadores e atletas na
equipe que os suporta, composta por pessoal do COB e consultores terceirizados. A previsão,
o planejamento e o conhecimento da modalidade são essenciais para quem presta o apoio,
sendo essas pessoas tão mais intrusas quanto menos for sua habilidade para lidar com esses
aspectos. Fazer com que os consultores sintam-se parte do time e que seu trabalho realmente
encontre eco no seio de atletas e treinadores é essencial.
A objetividade diz respeito à linguagem utilizada pela equipe de apoio, permitindo a fácil e
imediata compreensão dos objetivos a serem atingidos. É importante que uma linguagem
próxima aos jargões desportivos seja a eleita, de modo a eliminar hiatos de relacionamento
entre pessoas que convivam em ambientes de trabalho completamente diversos.
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A temporalidade está ligada à velocidade com que os resultados dos diversos testes e
experimentos chegam à comissão técnica e atletas. A frustração pelo retardo na entrega de
relatórios, essenciais para a promoção de mudanças e adaptações ao treinamento, compromete
o relacionamento entre apoiador e apoiado. Por outro lado, a pronta resposta de atletas e
treinadores em seguirem as recomendações propostas retroalimenta o processo.
A discrição do apoio, representada pelo entendimento pela equipe de apoio que a ciência
é uma dentre outras coadjuvantes do segmento esportivo, torna-se primaz. Compreender
que o papel a ser desempenhado é de assessoramento torna-se um grande passo para que o
processo flua de maneira eficiente. Já a comissão técnica apoiada deve primar pela clareza
e pela transparência dos métodos de treinamento, permitindo aos consultores uma análise
profunda dos problemas encontrados.
Como última propriedade, a difusão de informações faz-se necessária em duas vertentes:
externa e interna. Internamente a comunicação deve ser hierarquizada, de modo que o
atleta só receba ou preste informações por intermédio de uma única pessoa, elencada em
sua comissão técnica. Pelo lado do comitê e no mesmo modelo, apenas uma pessoa deverá
estabelecer a ligação entre as demandas do atleta e os diversos profissionais prestadores de
serviço. Externamente, é fundamental que haja publicidade das melhores práticas, dos
achados e possibilidades de réplica dos eventos conduzidos pela ciência, de modo a incentivar
e estimular a comunidade esportiva a buscar esse novo horizonte em suas rotinas.
Ao se verificar a enorme demanda de atividades de suporte científico com a dimensão do setor
de ciência do COB, é sugerido que o setor passe a contar com três Células de Suporte Científico
(CSC), cada uma com 1 chefe, que é também o oficial de ligação junto aos atletas apoiados, e 2
auxiliares. Cada CSC tem a capacidade de gerenciar até 6 projetos de modalidades diferentes. A
estrutura apresentada pode prestar apoio a 18 projetos com requisitos mínimos de qualidade de
atendimento, o que, salvo melhor juízo, atenderá a demanda do COB até 2016. É interessante
que os integrantes desse setor possuam vivência na área esportiva e bases científicas para a
atuação plena. A formação científica de alguns dos membros passará a ser um pré-requisito para
o setor, à medida que a ciência do esporte cresça dentro do Comitê.

Figura 06 — Proposta de organograma da Ciência do Esporte

Será apresentada a sequência de ações integradas para a operacionalização do suporte científico,
que busca seguir a metodologia empregada na preparação do PPTC. Tais ações baseiam-se
na reconstrução do PPTC aperfeiçoado pelas melhorias sugeridas pelos entrevistados. Após a
identificação do atleta elegível para o apoio da ciência do esporte, em momento anterior ao aqui
apresentado e mediante decisão formulada pelo superintendente executivo de esportes, iniciamse os cinco passos do suporte: apresentação, diagnóstico, desenho, intervenção e análise.
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A primeira etapa é a comunicação com a confederação a que pertence o apoiado, agendandose reunião para a apresentação das linhas gerais do PPTC à entidade, ao atleta e a sua comissão
técnica. Desde esse momento, a figura do oficial de ligação do COB — chefe de uma CSC
e responsável pelo estabelecimento das pontes entre os diversos stakeholders do processo
— é primordial para o sucesso da empreitada. A reunião que representa o coroamento da
primeira fase possui alguns aspectos cruciais. Para muitos, este será o primeiro contato oficial
com o comitê. A transmissão de ideias simples, claras e concisas, adaptadas à realidade da
modalidade e ao nível de formação de todos os presentes é relevante. O estudo prévio e
detalhado da modalidade e do perfil daqueles que participarão da reunião é tarefa a ser
cumprida pelo oficial de ligação encarregado da agenda. É interessante que estejam também
presentes profissionais oriundos da área da ciência que trabalharão no projeto, com o objetivo
de oferecer credibilidade e dirimir dúvidas e questionamentos.
Acordada e oficialmente registrada em ata, a anuência dos apoiados, em tomar parte do
PPTC — que terá a duração do ciclo olímpico —, inicia-se o trabalho de diagnóstico da
modalidade, corroborado pelo banco de dados existente e materializado por visita técnica da
CSC ao local de treinamento e competição do apoiado. É estimado um prazo de 30 dias para
a realização dessas atividades, contados da assinatura do PPTC, materializados pela produção
de um documento já em uso pelo setor, nominado Projeto de Suporte em Ciência do Esporte
(PSCE). O PSCE é de responsabilidade da CSC e será formalmente apresentado ao final do
período mencionado em nova reunião. Nessa oportunidade, será divulgada uma proposta de
intervenções a ser devidamente firmada pelo atleta e pelo chefe de sua comissão técnica, com
as adaptações necessárias para a efetivação do projeto.
A fim de se otimizar o tempo disponível, durante os 30 dias mencionados, o atleta apoiado
deve realizar todos os exames e avaliações listados nas etapas 1 e 2 da Figura 04. Como
todos esses procedimentos são de caráter diagnóstico, não se enquadram de forma direta na
especificidade de cada modalidade esportiva, podendo ser realizados de forma antecipada.
A partir desse momento, o papel do chefe da comissão técnica do atleta cresce de importância,
bem como seu contato com o oficial de ligação. A estreita conexão entre essas duas pessoas é a
chave para que prazos, objetivos e expectativas sejam atendidos, sendo imperioso reforçar que
todo o fluxo de informações deve ser restrito e dirigido a esses dois polos.

Figura 07 — Diagrama de fluxo de informações nos projetos da Ciência do Esporte.

A etapa seguinte contempla o núcleo do PPTC, tratando das intervenções voltadas à
especificidade de cada modalidade. Considerando o apoio do psicólogo e do fisioterapeuta
desportivos à realização contínua e paralela às ações aqui apresentadas, o suporte científico deve
se ater às seguintes áreas: Biomecânica, Bioquímica, Fisiologia e Nutrição. A delimitação das
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atividades tem por finalidade equacionar a aplicação de recursos e simplificar o entendimento
das problemáticas por parte de atletas e treinadores.
Respeitadas as peculiaridades de cada modalidade, as intervenções ocorrerão durante a
temporada e poderão ser realizadas ao longo de uma semana de trabalho de modo agrupado, a
fim de permitir a execução dos diversos apoios concomitantemente. Essa característica otimiza
tempo do apoiado e dos apoiadores, tornando o período de intervenção numa imersão total
no cenário de estudo da modalidade, viabilizando ações interdisciplinares entre os diversos
atores desse cenário, coordenados pelo oficial de ligação.
Além da preparação logística para a realização dos diversos testes e medições, é necessária a
realização de uma ambientação com todos os envolvidos, sobretudo atletas, a fim de serem
esmiuçadas todas as ações a serem realizadas. Muitas vezes as ações em tela geram desconforto
e incômodo aos atletas, sobretudo as que exigem procedimentos laboratoriais. O oficial de
ligação deve aqui alertar e explicar a todos que tudo que será realizado como foi anteriormente
desenhado e definido com a chancela e a opinião da comissão técnica, e visa exclusivamente
ao aperfeiçoamento do treinamento daquele atleta ou grupo de atletas específico.
Encerrando as cinco etapas do suporte, apresenta-se a fase da análise. Também capitaneada
pelo oficial de ligação do COB, compilando os dados em linguagem acessível e adaptada à
realidade da comissão técnica apoiada. Mais do que repassar informações, a busca de ligações
e oportunidades de melhoria deve ser oferecida para o estudo dos treinadores.
O oficial de ligação deve estar habituado com a sistemática de treinamento do apoiado, de modo
a sugerir novas possibilidades de melhoria à sua comissão técnica, a partir dos resultados coletados
e análises realizadas. A flexibilidade, o entendimento das aspirações dos envolvidos e o canal de
diálogo franco e aberto são premissas para a execução de seu trabalho. Além das ferramentas de
interação de recursos humanos, é imperiosa a formação técnica e a vivência desportiva para esse
profissional, de modo a conseguir transitar com facilidade por todos os cenários aqui configurados.
Cabe aqui o estabelecimento de uma conexão importantíssima, que além de facilitar as ações da
ciência, envolve um dos grandes objetivos do comitê, que é o aperfeiçoamento de treinadores
nessa área, já proposta por Godoy (2011). O Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), por meio
da ABT, vem incluindo módulos que privilegiam a aplicação da ciência ao treinamento. É
interessante que, em cooperação com o IOB, seja aproveitada essa expertise para a realização
de minicursos para os treinadores abrangidos pelos projetos da ciência. O enfoque para essa
ação deve ser eminentemente prático, com as atividades durando no máximo 3 dias e tendo
como palestrantes treinadores e cientistas envolvidos por projetos da ciência do esporte.
Essas ações educacionais caracterizam um grande passo para busca da aproximação dos
treinadores e cientistas. Do lado dos treinadores existe o medo da exposição de seu método
de trabalho a pessoas que não conhecem a rotina de campo, tradicionalmente composta por
grande dose de empirismo. Do lado dos cientistas urge a necessidade de que eles entendam que
podem se adaptar e moldar à rotina dos treinadores. O objetivo maior para esses profissionais
será trazer para o campo a aplicação prática das interpretações dos testes e medições realizados,
sendo importante sua ambientação e seu envolvimento com o cotidiano de treinamento dos
apoiados, bem relatados por Cameron (2012). Já para os treinadores, quanto mais critérios
objetivos e mensuráveis para a avaliação do treino com menor margem de suposições não
fundamentadas teoricamente, mais próximos estaremos de uma programação de alto nível.
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Com o envolvimento de treinadores capacitados e estimulados, torna-se mais fácil convencer
e estimular os atletas a realmente tirarem proveito da Ciência do Esporte. A conscientização
individual dos desportistas sobre os detalhes de sua rotina de alimentação, descanso, ações
preventivas para a prevenção de lesões e conhecimento dos critérios de avaliação do treinamento
torna o processo mais simples e envolvente. Ter conhecimento do que efetivamente se está
medindo e do porquê de cada uma das atividades de suporte é essencial para o crescimento e
o desenvolvimento global do atleta.

3 | CONCLUSÃO
Concluindo o presente trabalho, foram atingidos os objetivos propostos para sua execução,
uma vez que foram apresentadas propostas para o aperfeiçoamento do setor de Ciência do
Esporte do COB, por intermédio de um estudo centrado na solução de problemas ligados
especificamente à preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. Dentro desse escopo, foi
buscada a apresentação de ações integradoras entre o esporte e a ciência aplicada, voltada para
o cotidiano das modalidades apoiadas.
É possível concluir que a atual gestão da ciência vem funcionando satisfatoriamente,
necessitando de aporte de recursos humanos para uma divisão mais pormenorizada de tarefas,
o que possibilitará um apoio mais próximo e individualizado aos atletas e equipes suportados
pela Ciência do Esporte. A sugestão de fluxos de trabalho, atividades e conceitos sobre o
gerenciamento do setor aponta para um padrão customizado de atividades, emprestando o
aprendizado de experiências ocorridas dentro e fora do país à consolidação de um modelo para
o esporte olímpico brasileiro. Ações que visem a capacitar, adaptar, envolver e motivar atletas,
treinadores, cientistas e gestores tornam-se o grande combustível para o funcionamento desse
projeto. Os dados apresentados mostram que a obtenção de medalhas, no maior evento
esportivo do planeta, tem passagem obrigatória por um projeto de suporte científico objetivo,
abrangente e multiplicador.
O presente estudo está longe de esgotar soluções e alternativas para a problemática apresentada.
O espectro de atividades científicas e suas aplicações tornam as atividades de suporte científico
cada vez mais amplas e complexas. Em médio prazo, com o advento do Laboratório Olímpico
Brasileiro, o funcionamento da estrutura de suporte científico continuará a ser ajustada e
remodelada, num processo irreversível de evolução do esporte de alto rendimento nacional.

Referências Bibliográficas
AUSTRALIAN SPORT COMISSION. Annual Report 2011-2012. IAS, 2012. 31p.
BRITTO JÚNIOR, A.; FERES JÚNIOR, N. A utilização da técnica da entrevista em trabalhos científicos. Evidência, v.
7, n. 7, p. 237-250, 2011.
CALLAN, S.; DIEFFENBACH, K. Building Better Performance through applied science: how NGBs and universities can
work together. Olympic Coach Magazine, v. 23, n. 1, p. 9-13, 2012.
CAMERON, L.C. Penta(thlon)logy: a ciência no Pentatlo Moderno escrita em cinco capítulos. Proximus Newsletter.
Disponível em: <www.proximus.com.br>. Acesso em: 27 de novembro de 2012.
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO. Trabalhando pela transformação. COB, 2011. 81p.
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO. Mapa Estratégico. Disponível em: <www.cob.org. br>. Acesso em: 30 de
dezembro de 2012.

198

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO. Programa de Preparação Técnico-Científico: Saúde e Desempenho de Atletas. COB,
2013. 10p.
ENGLISH INSTITUTE OF SPORT. Games Time Review. EIS, 2012. 47p.
FREIRE, M. V. COB explica a deputados projeto de ficar entre os 10 primeiros em 2016. Olimpíadas. Disponível em:
<http://glo.bo/13GooXI>. Acesso em: 10 de junho de 2013.
GODOY, J. Brazilian Coaching Academy: a strategic plan. Dissertação. Executive Masters in Sports Organizations
Management. International Olympic Committee. Lausanne, Suíça. 2011. 125p.
HOOPER, S. The rise of applied sport science research in Australia: Queensland’s experience. The Sport and Exercise
Scientist, v. 9, p. 14-15, 2006.
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE TRAININGSWISSENSCHAFT. Organisationsstruktur des IAT. Disponível em:
<www.iat.uni-leipzig.de>. Acesso em: 27 de abril 2013.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK® Guide 5th Edition. PMI, 2013. 589p.
STONE, M.; STONE, E.; SANDS, B. Downfall of sport science in the United States. Olympic Coach Magazine, v. 17,
n. 1, p. 21-24, 2005.

199

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Desafios na Captação de
Recursos para o Esporte
de Alto Rendimento — Lei
Federal de Incentivo ao
Esporte
CHALLENGES IN FUNDRAISING TO HIGH
PERFORMANCE SPORTS — FEDERAL LAW FOR SPORT
INCENTIVE

Autor Alice Freitas Delgado Amaral da Cruz
Cargo Supervisora de Planejamento Financeiro
Instituição Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
Formação Lato-Sensu em Gestão Econômica e Financeira e Graduação em Administração de
Empresas
Orientador Prof. Pós-Dr. Marcos Felipe Magalhães

200

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar o panorama da Lei Federal de Incentivo
ao Esporte de Alto Rendimento, delinear algumas razões para a escassez de projetos incentivados e recursos captados pelas principais instituições do esporte no país. Para a análise da
questão proposta foi utilizado como metodologia um estudo descritivo e explicativo de abordagem quantitativa. Os principais resultados encontrados foram que o índice de captação (valor captado/ aprovado), no período de 2010 a 2012, ficou em torno dos 36%, com tendência
de crescimento. No ano de 2012, as entidades proponentes que obtiveram o maior número
de projetos aprovados foram as associações. Os clubes obtiveram o maior valor de recursos
aprovados para captação, no entanto só captaram 38,31% do aprovado. E as confederações
foram as entidades proponentes que apresentaram o maior índice de captação, 48,62% do total aprovado, com o menor tempo médio entre a aprovação do projeto e a primeira captação
(3,88 meses). Conclui-se então, para que ocorra a captação de 100% dos recursos aprovados
para o projeto, é necessário todo um período de capacitação dos gestores desportivos, mais
conhecimento da legislação e a viabilização dos projetos, primeiramente junto aos patrocinadores para, na sequência, encaminhá-los ao Ministério do Esporte e, atualmente, tem sido
feito o contrário.
Palavras-chave: Lei Federal de Incentivo ao Esporte, desporto de alto rendimento e captação
de recursos.

Abstract

This work intends to examine the Sport Incentive Law and to outline some of the reasons for the
scarcity of projects supported and resources obtained by the main sports institutions in the country.
As methodology, to analyze the proposed question, a descriptive and explicative study of quantitative approach was used. The most important results found were that the fundraising rate (value
raised/approved) in the period between 2010 and 2012 was around 36%, with an upward trend.
In 2012, the proponent entities that obtained the highest number of projects approved were the
Associations, while the clubs had the highest amount of resources approved for fund raising, but
only raised 38,1% of the approved, and the federations were the proponent entities that presented
the highest fund raising rate, 48,62% of the total approved, with the lowest average time between
the project approval and the first fundraising (3,88 months). It is concluded that for a 100%
fundraising rate of the approved resources to take place, it is necessary a qualification period for the
sports’ managers, more knowledge of the legislation and to make the projects viable primarily to the
sponsors and then submit them to Sports Ministry, opposite to what is currently done.
Keywords: Sport Incentive Law, high performance sport, fundraising.
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1 | INTRODUÇÃO
Com a escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede dos XXXI Jogos Olímpicos de Verão
em 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) tem como missão representar o país nos
Jogos e trazer os melhores resultados da história do esporte de alto rendimento. Para tanto,
um dos maiores desafios é o incremento do financiamento do esporte de alto rendimento.
Atualmente, a maior parte dos recursos para financiar projetos de alto rendimento vem da
Lei Agnelo/Piva. Essa lei estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais
do país sejam repassados ao COB e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). Do total de
recursos repassados, 85% são destinados ao COB e 15% ao CPB. Dos recursos destinados
ao COB, 10% são investidos obrigatoriamente por lei, no esporte escolar, 5% no esporte
universitário e o restante é aplicado nos programas das confederações e do COB. Outros
recursos podem ser obtidos a partir de patrocinadores privados, doações e de convênio com
os três níveis de governo.
Outra fonte de obtenção de recursos, regulamentada pelo Decreto nº 6180/07, em março de
2007, é a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) (Lei nº 11.438/06), que se apresenta como uma
grande ferramenta para busca de recursos para clubes e associações sem fins lucrativos. Por
meio do Ministério do Esporte (ME), a LIE abre inúmeras possibilidades de investimento do
setor privado em praticamente todas as áreas do esporte.
Um dos objetivos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte é o desporto de rendimento, que
é o desporto praticado segundo regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter
resultados, integrar pessoas e comunidades do país, e estas com as de outras nações.
Através do histórico de elaboração de projetos do COB que utilizam outras fontes de recursos
que não seja a Lei Agnelo/Piva, foi identificada a escassez de projetos através da Lei de
Incentivo ao Esporte (LIE) e, mais ainda, a escassez de captação de recursos para projetos
incentivados no âmbito do esporte de alto rendimento.
Visto o objetivo de “tornar e manter o Brasil uma potência olímpica” e a necessidade de
“maximizar a captação de recursos”, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte se torna uma
importante ferramenta que deve ser desenvolvida e mais bem aproveitada pelo COB, e
principalmente pelas confederações, uma vez que o COB, neste ciclo olímpico, apresenta
algumas restrições de patrocínios, devido ao acordo de marketing firmado entre o Comitê
Organizador dos Jogos Rio 2016 e o Comitê Olímpico Internacional (COI). Esse acordo
restringe a possibilidade de patrocínios ou acordos comerciais entre o COB e empresas que
não estejam entre os patrocinadores globais (patrocinadores do COI) e locais, divididos por
categoria.
De acordo com a Cartilha Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei nº 11.438/06 estabelece benefícios
fiscais para pessoas físicas ou jurídicas que estimulem o desenvolvimento do esporte nacional,
através de patrocínio/doação para projetos desportivos e paradesportivos.
Configura-se, como uma forma alternativa de recolhimento do imposto de renda, ou seja,
em vez de recolher todo o montante devido pelas vias tradicionais, os contribuintes poderão
destinar um percentual desse valor (pessoa jurídica 1% e pessoal física 6%) diretamente em
benefício de projetos desportivos previamente aprovados, por uma das formas previstas em lei
(patrocínio ou doação), e, em seguida, abater os valores gastos no momento do recolhimento,
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ou, em sendo o caso, obter sua restituição, servindo como mais uma estratégia (política
pública) para o desenvolvimento do esporte brasileiro.
O objetivo desse incentivo fiscal é promover a tão desejada aceleração do crescimento do setor
de alto rendimento, alavancando ações em diferentes segmentos.
A Lei nº 11.438/06 institui que os projetos devem atender pelo menos uma das seguintes
manifestações esportivas: desporto educacional que tem como público beneficiário os alunos
regularmente matriculados em instituições de ensino, e o esporte como instrumento auxiliar
no processo educacional; de participação, caracterizado pela não exigência de regras formais,
objetivando o desenvolvimento do indivíduo através do esporte e o esporte como lazer; ou
de rendimento, que é o esporte de resultado, praticado segundo regras formais, nacionais e
internacionais, tem como figura de destaque a presença do atleta ou do atleta em formação e
pode ser praticado dentro do sistema oficial de administração do desporto ou não.
O proponente que deseja obter recursos pela Lei pode ser pessoa jurídica tanto de direito
público quanto privado, desde que seja uma instituição sem fins lucrativos e de natureza
esportiva. Todos os proponentes inscrevem seus projetos pelo site do ME, onde estão
disponibilizados todos os formulários para propor projetos pela LIE.
Alguns estudos recentes têm sido desenvolvidos no sentido de se avaliar a aplicação da lei sob
diferentes aspectos. Em termos de se atender a programas de esporte em nível nacional, Souza
e Moraes (2009) verificaram a relação entre os recursos captados e os recursos aprovados
(C/A) por região brasileira de 2007 a 2008. Os autores encontraram aumento de 500%
no número de projetos aprovados de 2007 a 2008, contudo, apenas a região Sul obteve
um aumento na C/A, e as demais regiões obtiveram redução, com destaque para o Sudeste
(-43%). Como conclusão, Souza e Moraes (2009) atribuem esses resultados à falta de interesse
ou de conhecimento da iniciativa privada em apoiar os projetos.
Souza (2011) analisou a participação do Estado de São Paulo na lei e comparou a relação de
recursos C/A desse estado com a média nacional de 2007 a 2010. Os resultados encontrados,
nesse estudo, mostraram que São Paulo é responsável por 36,51% dos recursos aprovados via
projeto para captação e 42,38% dos recursos captados, demonstrando uma concentração de
projetos por estado/região.
Bastidas e Bastos (2011) discutiram o apoio a projetos de formação de atletas e equipes como
uma forma de investir no esporte de alto rendimento, com objetivo nos Jogos Olímpicos
de 2016. No estudo, foram analisados todos os projetos de formação esportiva aprovados
e referentes à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) no período
de agosto de 2007 a dezembro de 2010. Foram identificados 646 projetos aprovados pela
SNEAR, observando-se um aumento progressivo. Identificou-se ainda que somente 19%
do total de projetos aprovados pela SNEAR são de formação esportiva, o que corresponde
a 123 projetos. O estudo analisou a natureza da entidade proponente, fundamentada na
organização do Sistema Nacional do Desporto, composto pelo COB, pelo CPB, pelas
confederações, federações, ligas e entidades de prática desportiva (Brasil, 1998). Os projetos
propostos pelo COB corresponderam a 4% do total de projetos aprovados no período
estudado. As confederações, as federações e as entidades de prática desportiva corresponderam,
respectivamente, a 5%, 4% e 87%. O CPB e as ligas não propuseram nenhum projeto.
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Como conclusão, Bastidas e Bastos (2011) destacam que os clubes que fazem parte das
entidades de prática esportiva são os principais responsáveis pela utilização da LIE centrado
na formação de atletas. As organizações esportivas não governamentais (COB, CPB,
confederações e federações) não vêm utilizando muito essa ferramenta para fomentar as
modalidades esportivas, e uma hipótese levantada para esse resultado foi a falta de estrutura
organizacional desses órgãos.
Em pesquisa realizada pela Global Sports Network, intitulada de Lei de Incentivo ao Esporte,
Análise 2007-2010, demonstrou-se que, do montante total aprovado no período de 2007
a 2010, apenas 40% dessa verba foram efetivamente captados, e constatou-se que a região
Sudeste, centro financeiro do Brasil, é responsável por 86% da verba total captada no país,
via LIE.
De acordo com a análise econômica estadual, o Estado de São Paulo foi o que mais aprovou
recursos para projetos via LIE, 35% do total do país, enquanto que Rio de Janeiro e Minas
Gerais aprovaram 22,7% e 14%, respectivamente. São Paulo também foi o estado que mais
captou recursos durante o período, cerca de R$ 145 milhões, o equivalente a 42,7% do
montante total do país, constatação que vai de encontro ao estudo realizado por Souza (2011).
A Global Sports Network identificou também uma concentração de projetos por manifestação
desportiva. Do volume total efetivamente captado, no período de 2007 a 2010, 73% foi
destinado a projetos de rendimento. As manifestações esportivas educacional e de participação
somaram 27% dos recursos captados.
Analisou-se ainda que, em média, um projeto incentivado é autorizado a captar R$ 1,05
milhão, e os projetos com êxito captam, em média, R$ 824 mil. O valor médio captado por
projeto no Rio de Janeiro é de R$ 1,22 milhão, 40% acima do obtido em São Paulo.
Outro ponto abordado foi o perfil dos investidores, e foi constatado que mais de 60% dos
investimentos feitos no esporte através da LIE, ou seja, 60% dos recursos captados via LIE,
tiveram como incentivadoras empresas do segmento bancário e financeiro (26,50%), de
química e petroquímica (21,50%) e siderurgia e mineração (19,80%).
A pesquisa realizada pela Global Sports Network demonstrou que as doações de pessoas
físicas, durante o período estudado, representam 0,04% do volume de recursos incentivados.
Do volume investido, 71,5% são provenientes de empresas privadas, enquanto as estatais
representam 28,5% dos recursos.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é diagnosticar o panorama da Lei Federal de Incentivo
ao Esporte de Alto Rendimento, delinear algumas razões da escassez de projetos incentivados
e recursos captados entre as principais instituições de esporte no país.
Dessa forma, será apresentado um estudo que poderá contribuir diretamente com uma das
metas do planejamento estratégico do COB quanto à maximização da captação de recursos,
sempre em busca do objetivo maior que é “tornar e manter o Brasil uma potência olímpica”,
e contribuir diretamente para o alcance desse objetivo através do aumento da captação de
recursos de projetos incentivados para o COB e, principalmente, para as Confederações
Olímpicas Brasileiras.
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2 | DESENVOLVIMENTO
Para a análise da questão proposta foi utilizado como metodologia um estudo descritivo e
explicativo de abordagem quantitativa, com o objetivo de expor as características do fenômeno
estudado. Foi elaborado ainda um estudo documental, que utilizou fontes de informações
secundárias oriundas da aplicação da LIE.
O site do ME foi utilizado, como fonte de coleta de dados e pesquisa dos projetos aprovados
e captados nos anos de 2010, 2011 e 2012 para a manifestação do desporto de rendimento,
no entanto, a pesquisa se concentrou no ano de 2012.
No período analisado foi identificada uma tendência de crescimento dos projetos aprovados
pela LIE para o desporto de rendimento. No ano de 2010, 2011 e 2012 foram aprovados
236, 306 e 307 projetos, respectivamente, demonstrando um aumento de 29,66% do ano de
2010 para 2011 e de 0,33% do ano de 2011 para 2012.
Quanto aos recursos aprovados para captação e aos recursos captados por ano para o desporto
de rendimento, identificou-se que o índice de captação (valor captado/aprovado) fica em
torno dos 36%. A pesquisa mostra ainda uma tendência de crescimento do índice de
captação, uma vez que nos anos de 2010, 2011 e 2012 o índice de captação foi de 34%, 36%
e 38%, respectivamente, mesmo com redução de 11% dos valores absolutos aprovados para
captação do ano de 2011 (R$ 408.581.969,00) para 2012 (R$ 365.523.859,00), conforme
demonstrado na Tabela 01.

Tabela 01 – LIE Total aprovado e captado por ano para o desporto de Rendimento.
Ano

Total Aprovado para Captação

Total Captado

Índice de Captação

2012

R$ 365.523.859,00

R$ 139.974.948,02

38%

2011

R$ 408.581.969,00

R$ 146.967.597,81

36%

2010

R$ 397.263.359,00

R$ 135.999.016,63

34%

Total

R$ 1.171.369.187,00

R$ 422.941.562,46

36%

Os recursos aprovados para captação sofreram um aumento de 2,85% do ano de 2010
para 2011 e uma redução de 10,54% de 2011 para 2012, assim como os recursos captados
que também aumentaram em 8,07% de 2010 para 2011 e reduziram em 4,76% de 2011
para 2012.
No ano de 2012, foram utilizados critérios para a identificação da entidade proponente. Os
proponentes foram agrupados pelas seguintes expressões: “associação”, “clube”, “confederação”,
“federação”, “fundação”, “instituto”, “liga”, “prefeitura”, “universidade” e “outras entidades
do esporte”. Vale ressaltar que o COB não obteve nenhum projeto aprovado em 2012. Os
recursos aprovados para captação, recursos captados e a quantidade de projetos aprovados por
proponente estão apresentados na Tabela 02:
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Tabela 02 - LIE Recursos Aprovados para Captação, Recursos Captados e Quantidade de
Projetos Aprovados por proponente no ano de 2012.
Ano de 2012
Recursos
Quantidade de
Proponente
Recursos
Índice de
Aprovados para
Projetos
Captados
Captação
Captação
Aprovados
Associações
R$ 60.220.844,00
R$ 15.010.367,32
24,93%
80
Clubes
R$ 82.311.973,00
R$ 31.531.799,74
38,31%
50
Confederações
R$ 64.329.766,00
R$ 31.275.344,20
48,62%
46
Federações
R$ 22.795.477,00
R$ 8.878.511,52
38,95%
33
Fundações
R$ 5.341.627,00
R$ 829.727,75
15,53%
7
Institutos
R$ 72.745.698,00
R$ 29.092.767,23
39,99%
45
Ligas
R$ 7.559.976,00
R$ 2.256.672,12
29,85%
8
Outros
R$ 42.152.658,00
R$ 19.665.035,82
46,65%
30
Prefeituras
R$ 4.361.821,00
R$ 797.876,00
18,29%
4
Universidades
R$ 3.704.019,00
R$ 636.846,32
17,19%
4
Total
R$ 365.523.859,00 R$ 139.974.948,02
307

Nessa análise, pode-se destacar que as associações, como entidades proponentes, obtiveram
o maior número de projetos aprovados: 80 projetos; os clubes obtiverem o maior valor de
recursos aprovados para captação (R$ 82.311.973,00), no entanto só captaram 38,31% do
aprovado. As confederações, embora não tenham a maior quantidade de projetos aprovados
nem o maior valor de recursos aprovados para captação, foram as que apresentaram o maior
índice de captação: 48,62% do total aprovado para o ano de 2012.
Na pesquisa, foram levantados os percentuais por proponente para o ano de 2012 com
relação ao total dos recursos aprovados para captação, ao total dos recursos captados e à
quantidade total de projetos aprovados. As confederações representaram 18% do total de
recursos aprovados para captação (Figura 01), 22% do total de recursos captados (Figura 02)
e 15% do total de projetos aprovados (Figura 03).
% em Relação ao Total de Recursos Aprovados
para Captação
Ligas
2%

Universidades
1%

Prefeituras
1%
Outros
12%

Associações
16%

Institutos
20%

Clubes
23%
Confederações
18%

Fundações
1%
Federações
6%

Figura 01 – LIE: percentual por proponente em relação ao total dos recursos aprovados para captação para o
ano de 2012.
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% em Relação ao Total de Recursos Captados
Universidades
0%

Prefeituras
1%

Ligas
2%

Outros
14%

Associações
11%
Clubes
22%

Institutos
21%

Confederações
22%
Fundações
1%

Federações
6%

Figura 02 – LIE: percentual por proponente em relação ao total dos recursos captados para o ano de 2012.

% em Relação a Quantidade Total de Projetos
Aprovados
Ligas
3%
Institutos
15%

Fundações
2%

Federações
11%

Prefeituras
1%
Outros
10%

Universidades
1%

Associações
26%

Clubes
16%
Confederações
15%

Figura 03 – LIE: percentual por proponente em relação à quantidade total de projetos aprovados para o ano de 2012.

Tendo em vista o destaque das confederações com o maior índice de captação, no
ano de 2012, essas entidades foram classificadas com o objetivo de pormenorizar esse
desempenho.
De acordo com o estatuto do COB (artigos 2º e 3º), as pessoas jurídicas que integram o COB
como filiadas são as entidades de direção nacional de desportos (confederações) constantes
do programa dos Jogos Olímpicos, e por esse motivo são consideradas olímpicas pelo COI,
devendo estar regularmente filiadas às suas respectivas federações internacionais, reconhecidas
pelo COI.
As entidades filiadas são as que recebem recursos da Lei Agnelo/Piva e, no caso de seus
desportos deixarem de ser considerados olímpicos pelo COI, automaticamente passarão a ser
vinculadas pelo COB.
As pessoas jurídicas que integram o COB na qualidade de vinculadas são as confederações
cujas federações internacionais sejam reconhecidas pelo COI. Caso seus esportes venham a
ser considerados como olímpicos pelo COI, automaticamente passarão a filiadas.
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Para fins deste estudo foram consideradas confederações filiadas ao COB as que fazem parte
do programa dos Jogos Olímpicos, e não filiadas, as que não fazem parte do programa.
Com essa definição foi identificado que, da quantidade total de projetos aprovados para
as confederações, no ano de 2012, 28% (13) são de confederações não filiadas e 72%
(33) de filiadas.
Do total de recursos aprovados e captados pelas confederações, as não filiadas aprovaram
R$ 15.828.399,00 e captaram 43% (R$ 6.868.444,89), enquanto as filiadas aprovaram R$
48.501.367,00 e captaram 50% (R$ 24.406.899,31).
De acordo com Rezende (2010) um projeto desportivo pode ser incentivado por mais de um
patrocinador ou doador, no entanto a captação total não poderá exceder o valor aprovado
para o projeto. Nesse estudo, identificamos o tempo médio, em meses, por proponente entre
a aprovação do projeto pela Comissão da LIE com publicação no Diário Oficial da União e a
sua primeira captação (Figura 04):

Tempo Médio 1ª Captação por Proponente
Tempo em meses
13,98
14,00
12,00

9,63

10,00
8,00

6,27

6,00
4,00

6,40

6,05
3,88

7,73

6,34
4,56

3,97

2,00
0,00

Figura 04 – LIE: tempo médio para a primeira captação, em meses, por proponente.

As confederações foram as que apresentaram o menor tempo (3,88 meses) entre a aprovação
do projeto e a primeira captação, enquanto as universidades apresentaram o maior tempo:
13,98 meses.
Após toda essa análise, pode-se constatar que, devido às restrições de patrocínios, por conta
do acordo de marketing firmado entre o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 e o COI,
o COB não tem explorado a LIE como uma fonte alternativa de recursos.
Já as confederações vêm utilizando a LIE como fonte alternativa, no entanto, podem e devem
aumentar a quantidade e o valor absoluto de projetos aprovados. Esse aumento deve ser
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embasado por uma melhora, em sua estrutura organizacional, com a criação de áreas
de elaboração e gestão de projetos incentivados. Quanto à captação, as confederações
conseguem captar quase que 50% dos recursos aprovados com o menor tempo
médio, em meses, e uma possível razão para o sucesso na captação é a possibilidade
de contratação de empresas de marketing especializadas em captação de recursos por
algumas confederações.
De acordo com Rezende (2010), as entidades esportivas podem destinar até 5% do valor total
do projeto, ou no caso de captação parcial, do valor efetivamente captado, para o custeio de
despesas com a contratação de profissionais especializados em captação, para a prospecção de
contribuintes habilitados à fruição do incentivo (principalmente de empresas).
Outro ponto que confirma o potencial de exploração da captação de recursos pela LIE é
a concentração geográfica das confederações filiadas ao COB. Entre as 29 confederações
filiadas, 83% estão concentradas na região Sudeste, e conforme estudos realizados pela
Global Sports Network (2011), esta região é responsável por 86% da verba total captada
no país.

3 | COnclusão
Após os resultados apresentados anteriormente, pode-se concluir então, para que ocorra
a captação de 100% dos recursos solicitados no projeto, é necessário todo um período de
capacitação dos gestores desportivos, e o estabelecimento de uma dinâmica de planejamento,
organização, direção e controle das ações que concretizem a conexão entre aqueles que
poderão deduzir valores de imposto de renda devido (apoiadores diretos) e aqueles que
poderão encaminhar os projetos desportivos (proponentes e executores).
É nesse ponto de conexão entre os apoiadores diretos e os proponentes e executores
de projetos desportivos que se encontram a falha e as justificativas para a escassez de
projetos de alto rendimento incentivados elaborados pelas principais instituições do
esporte no país.
Um levantamento realizado pelo Portal Terra junto ao ME mostra que a LIE, em vigor desde
o fim de 2006, ainda é um desafio para clubes e demais entidades esportivas. Nessa matéria, o
diretor administrativo do Corinthians, José Max Reis, afirma que a grande dificuldade é que
pouca gente conhece a legislação. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, justificou a situação.
Para ele, as entidades esportivas deveriam viabilizar o projeto junto a patrocinadores para, na
sequência, procurar o Ministério e, atualmente, tem sido feito o contrário. Essa afirmativa
corrobora com o estudo de Souza e Moraes (2009) que coloca a falta de interesse ou de
conhecimento da iniciativa privada, em apoiar os projetos, como razão para a dificuldade na
captação de recursos incentivados.
Diante da relação complexa decorrente do envolvimento dos setores públicos, privados e da
entidade proponente, é preciso que haja um trabalho de articulação das partes envolvidas,
promovido pelo proponente, de modo que, além de suas expectativas, consiga atender
as dos demais (governo e apoiadores), e dessa fusão de interesses se opere a viabilidade
do projeto. O proponente, que inicia o ciclo de relações e interage com o governo e os
apoiadores, deve ter habilidade para identificar demandas de interesse mútuo e, nessa
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direção, elaborar e propor projetos que sejam factíveis à sua realidade e à capacidade de
ação, atento às formalidades legais, buscando com isso sua aprovação integral perante o
governo (comissão técnica); de outro lado, precisa identificar apoiadores que valorizem
atributos que marcam o projeto, notadamente pelo apelo de Marketing Esportivo ou de
Responsabilidade Social.
Conforme Rezende (2010), para que a LIE surta os efeitos desejados, será preciso: que
as entidades habilitadas para o encaminhamento de projetos (proponentes) o façam com
intensidade e habilidade; que o Governo Federal, através do ME/da comissão técnica,
tenha agilidade na tramitação e na aprovação dos projetos que atendam às exigências da
legislação; que os apoiadores (pessoas físicas e jurídicas) façam a destinação dos recursos em
benefício dos projetos aprovados; de posse dos recursos, que os proponentes executem fiel e
rigorosamente o objeto previsto, e; finalmente, que seja feita a devida prestação de contas e
avaliação dos resultados alcançados, demonstrando a regularidade no manejo dos recursos
de origem pública e os benefícios trazidos para o desporto brasileiro.
A fim de aprofundar as pesquisas quanto à captação de recursos pela LIE, sugerem-se novos
estudos para diagnosticar a percepção do setor privado quanto ao uso da LIE como uma
forma alternativa de recolhimento do imposto de renda e aos benefícios da Lei nº 11.438
para os incentivadores.
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Resumo

Este estudo teve por objetivo diagnosticar as estruturas dos Centros de Treinamentos Olímpicos (CTO) do Brasil, através da aplicação de um questionário enviado às 30 Confederações
Nacionais Olímpicas (CNO), reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com
base em cinco perspectivas fundamentais: humana, ambiental, estrutural, financeira e social.
Essas perspectivas foram subdivididas em 30 indicadores, que, de acordo com a revisão bibliográfica, configuram-se como bases de uma governança sustentável. Centros de Treinamentos
(CT) devidamente estruturados constituem uma das principais razões de sucesso das grandes
potências nos Jogos Olímpicos (JO). Assim foi verificado que das 30 CNO reconhecidas pelo
COB, somente 19 possuem CT próprio, ou seja, 11 das CNO brasileiras não possuem CT.
Através da análise dos 30 indicadores mencionados e depois de relacioná-los às evidências bibliográficas de vanguarda, foi possível concluir que a maioria dos CT brasileiros não adotam
ações e medidas de sustentabilidade, e que essa postura de gestão pode, num futuro próximo,
comprometer sua viabilidade.
Palavras-chave: diagnosticar, indicadores, governança e sustentabilidade.

Abstract

This study aimed to diagnose the structures of national Olympic Training Centers (OTC) of
Brazil, through the application of a questionnaire sent to 30 National Olympic Confederations
(NOC), recognized by the Brazilian Olympic Committee (COB), based on 05 key perspectives:
human, environmental, structural, social and financial. These perspectives were subdivided into
30 indicators, which settle the foundations for sustainable governance, according to literature
review. Training Centers (TC) properly structured, are one of the main reasons for the success of
the great powers in the Olympics Games (OG). Thus, it was found that only 19 of the 30 NOC
recognized by COB have their own TC. It means that 11 of the Brazilian NOCs do not have
any TC. Through the analysis of the 30 indicators mentioned above and their relation with the
forefront of bibliographical evidence, it was concluded that most of Brazilian TCs do not take
actions and measures of sustainability, and that this attitude of management may jeopardize their
viability in the near future.
Keywords: diagnosis, indicators, governance and sustainability.
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1 | INTRODUÇÃO
Para que possamos planejar melhor o futuro, é necessário conhecer adequadamente o passado
e o presente, ou seja, o que existiu e o que existe no cenário dos esportes olímpicos no
Brasil. A relevância deste estudo reside no fato de que centros de treinamentos (CT) bem
estruturados são fundamentais para o desenvolvimento dos esportes olímpicos e configuramse como umas das principais estratégias das grandes potências olímpicas para atingirem
seus objetivos. Com a realização dos Jogos Olímpicos (JO) do Rio 2016, os Centros de
Treinamentos Olímpicos (CTO) brasileiros podem efetivamente contribuir com a conquista
de mais medalhas, nas mais diversas modalidades olímpicas, e principalmente com a meta do
Comitê Olímpico Brasileiro (COB), de estar entre as dez potências olímpicas mundiais em
2016. Esse trabalho, mais especificamente, buscou abordar perspectivas de gestão dos CTO
do Brasil, investigadas junto às Confederações Nacionais Olímpicas (CNO), e buscou-se
conhecer suas peculiaridades de gestão, subdivididas em cinco perspectivas: estrutura física,
relações ambientais, gestão financeira, gestão de pessoas e relações sociais dos CTO do Brasil.
A partir deste trabalho, acredita-se que seja possível num futuro breve estabelecer uma
proposta de modelo de CTO mais adequado à situação atual dos esportes olímpicos no Brasil,
no sentido de que estes tenham uma gestão mais sustentável e efetivamente coloquem o Brasil
entre as dez potências olímpicas, nos JO do Rio 2016, bem como após esse grande evento,
esses CT desenvolvam processos de governança que lhes permitam continuar a desenvolver
os esportes de forma sustentável.
De acordo com o exposto, fica clara a importância da estruturação e da organização
esportiva dos CTO, para a obtenção do sucesso esportivo, no contexto internacional e,
de acordo com Green e Oakley (2001) e Almeida (2008), um dos primeiros e principais
fatores para a estruturação do esporte olímpico, com o entendimento claro do papel de cada
entidade esportiva, reside na centralização de ações, ou seja, a implantação de CT, devida
e adequadamente estruturado. Ainda, na análise de Digel (2002, p. 47), destaca-se que as
interações entre fatores e perspectivas da gestão dos CT são de grande importância, pois
determinam a forma pela qual serão geridos e sua real eficácia no desenvolvimento do esporte.
Ainda, segundo os estudos de Almeida (2008, p. 13), no ano de 2000, apenas 12% dos
esportes geridos pelas CNO usavam CT para desenvolver suas modalidades, e já em 2002,
esse número aumentou para 46%.
Nesse sentido e com o intuito de entender a importância dos CT para o desenvolvimento dos
esportes olímpicos (JACKSON, 2005), destaca-se que além de bons treinadores e instalações
adequadas, todo um sistema de apoio deve ser oferecido aos atletas de alto rendimento, pois
eles necessitam dispor de tempo suficiente, depois da escola ou do trabalho, para treinar várias
horas por dia, 7 dias na semana. Além disso, tais atletas precisam de alimentação e descanso
apropriado, acesso a serviços médicos e de fisioterapia, estímulo e motivação constantes
para criar um ambiente de treinamento positivo e que favoreça o desenvolvimento em bases
progressivas.
Analisando alguns autores que abordaram esse assunto, este trabalho pretende diagnosticar
a situação atual dos CTO do Brasil, sobre 5 perspectivas de suas gestões subdivididas em 30
indicadores específicos, no sentido de que possamos entendê-los e relacioná-los com formas
de governança já estudadas por Almeida (2008) e Schneider (2012) e, quem sabe, servir de
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modelo para concepção de novos CT ou então de melhoria dos atuais, refletindo diretamente
em serviços de melhor qualidade e, por consequência, na conquista de resultados esportivos
mais expressivos.
A literatura analisada possibilitou a aproximação dos conhecimentos teóricos relativos aos CT,
dando ênfase aos conceitos específicos, principalmente voltados ao alto rendimento. Esses
conceitos, de acordo com as fontes bibliográficas consultadas, também permitiram relacionar
os achados averiguados nos questionários, com as cinco perspectivas deste estudo (estrutural,
ambiental, financeira, gestão de pessoas e relações sociais), localizando-o e orientando-o.
“[...] assim, define-se: O Treinamento Esportivo em seu processo formal teórico e prático está
fundamentado através de uma metodologia que utiliza a formulação de estratégias de intervenção de
caráter físico, técnico, tático e psicológico, utilizando a avaliação como instrumento de diagnóstico e
prognóstico” (DA COSTA, 2005, p.19).

Na sequência do entendimento dos conceitos que norteiam os CT, analisando algumas
bibliografias, é apropriado destacar Almeida (2008, p. 25), por ter realizado um amplo estudo
sobre a “Criação de um Centro Olímpico Nacional de Treinamento — Um planejamento
Estratégico”, que define CT.
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” (ALMEIDA, 2008, p. 25).

Ainda citando Almeida (2008, p. 25), ela define alto rendimento sendo “a participação em
Campeonatos Nacionais organizados pelas Federações Nacionais, Jogos Continentais (Jogos
Sul-americanos e Jogos Pan-americanos), Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos”.
Já ao referir-se à gestão de um CT, esta envolve a relação de diferentes perspectivas de
governança, que inicia com uma visão empresarial, através de uma elevada quantidade de
clientes, fornecedores, empregados, comunidades e gestores, sendo estes últimos elementoschave na organização de qualquer negócio viável nos dias de hoje (REZENDE, 2000).
Nesse sentido, começamos a delinear um conceito de gestão sustentável, fundamentado
através de uma visão multifatorial e de longo prazo (CASTANHEIRAS, 2008), que considera
indispensável levar em conta fatores econômicos, sociais, ambientais, culturais, políticos e
espaciais, que se inter-relacionem, interajam e que sejam interdependentes, isto é, capazes
de influenciar e serem influenciados. Nessa ótica, o desenvolvimento sustentável é uma
proposta que visa à equidade e à justiça social, atendendo aos anseios da presente sociedade e
da futura. É um conceito que prioriza o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade como a
riqueza de um povo, e não o progresso econômico em si mesmo. Portanto, ao dirimir sobre o
desenvolvimento sustentável e mais especificamente sobre instalações esportivas sustentáveis,
encontramos a seguinte definição de Telles.
“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” (TELLES,
2008, p. 107).
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Já Antunes e Laureano (2008), num estudo sobre construção sustentável, apontam para a
questão do planejamento, no sentido que possibilite e viabilize a sustentabilidade estrutural.
“O que realmente define uma construção sustentável é sua fase de projeto e planejamento. Pois é nesta
etapa que devem ser consideradas a eficiência ambiental e a redução no consumo, sendo que, na fase de
uso e operação as possibilidades de melhorias do desempenho são mínimas” (ANTUNES; LAUREANO,
2008, p.33).

Segundo a Agência de Sustentabilidade (2011), através de um estudo sobre sustentabilidade
no esporte, a instalação sustentável é aquela que permite aos gestores o alcance da eficiência
operacional, alinhada ao equilíbrio entre responsabilidades financeira e ambiental e
desenvolvimento social através do esporte.
Com a vitória da candidatura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, constata-se a necessidade
da criação e da manutenção dos CT no Brasil, em bases similares às existentes em países
que ocupam posição de liderança histórica, em Jogos Olímpicos, de modo que venham a
constituir-se como um dos mais importantes recursos e estratégias para formação, preparação
e desenvolvimento técnico de atletas e equipes olímpicas brasileiras, atuando também como
centros de estudos e referência em excelência esportiva.
Dessa forma, o problema principal deste trabalho consiste em diagnosticar através, de uma
investigação da realidade da gestão dos CTO do Brasil, as condições de governança em que
estes se encontram.
Portanto, podemos apontar como justificativas do presente trabalho: a vitória da candidatura
para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e os investimentos que esse grande evento proporcionará; a
falta de dados efetivos e atualizados da atual situação dos CTO no Brasil; as nítidas evidências
bibliográficas, que sustentam a fundamental importância dos CTO nos resultados das grandes
potências olímpicas; a necessidade de guiar as CNO a usarem adequadamente recursos na
estruturação de seus CT.
O objetivo principal do estudo é realizar um diagnóstico dos CTO, sobre as perspectivas
da estrutura física, das relações ambientais, da gestão financeira, da gestão de pessoas e das
relações sociais.
Este trabalho caracteriza-se por ser um experimento de estudo transversal quantitativo
(THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2002), através de uma análise descritiva exploratória,
observando os dados coletados por um questionário, com cinco perspectivas (estrutural,
ambiental, humana, financeira e social) subdivididas em 30 indicadores de perguntas objetivas
direcionadas aos CTO brasileiros. Esse questionário (anexo 01) foi enviado às 30 CNO,
reconhecidas pelo COB, juntamente a uma carta de apresentação do Instituto Olímpico
Brasileiro (IOB). Também acompanhou o questionário um documento contendo detalhadas
explicações referentes a seu preenchimento. Os questionários foram enviados a todos os
presidentes das CNO, devidamente endereçados e nominados. Os dados colhidos foram
interpretados através de uma análise descritiva exploratória, e apresentados como médias
percentuais ou quantitativas, tratadas pelo programa Microsoft Excel 2010, e comentados de
acordo com as referências bibliográficas de cada tema, usando as bibliografias mais atualizadas
como prioridade.
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2 | DESENVOLVIMENTO
Discussão dos resultados
De acordo com estudos de Almeida (2008, p. 13), no ano de 2000, apenas 12% das CNO
possuíam CT, já em 2002, esse número passou para 46%, e no presente, um estudo constatou
que esse número subiu para 63% (Gráfico 01), ou seja, as CNO brasileiras investem em
CT para qualificar seus atletas, e esses achados convergem com as conclusões do estudo de
Almeida (2008), que tratou sobre a “Criação de um Centro Olímpico Nacional — Um
plano Estratégico”, dizendo-nos que unidades esportivas centralizadas, dotadas de amplas
condições técnicas científicas, configuram-se como uma das estratégias mais usadas para
conquistar medalhas olímpicas. Podemos perceber que existem CT muito bem estruturados
no Brasil, inclusive sendo referência internacional, como é o caso do Centro de Treinamentos
da Confederação Brasileira de Voleibol, em Saquarema, RJ, o qual adotou um processo de
gestão profissional desde 1997, centrada em produtos e serviços de qualidade e excelência, na
modalidade de voleibol, buscando constantemente adequar-se ao mercado de forma dinâmica
e eficiente, fazendo com que efetivamente o voleibol brasileiro se tornasse referência mundial.

Fonte: elaboração própria.
Gráfico 01 – População participante do diagnóstico dos CTO brasileiros.

Nos estudos de Telles (2010, p. 89), concluiu-se que a falta de planejamento, na construção
dos CT, causa despesas mais elevadas tanto para a edificação quanto para a sua manutenção,
além de prejudicar a eficiência das atividades específicas. Também as conclusões do estudo de
Almeida (2008, p. 104) oferecem fortes indícios de que são de fundamental importância que
a estrutura física do CT seja circundada por uma eficiente estrutura de transporte urbano e
que a construção seja passível de constantes intervenções para tornar os serviços oferecidos
eficientes. Quanto à acessibilidade, não se trata de serviço ou eficiência, e sim de lei prevista
pela Constituição Federal, e percebemos que 19% dos CTO precisam buscar dar o mínimo
de acessibilidade às suas estruturas.
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.

Fonte: elaboração própria.
Gráfico 02 – Quantidade de espaços com acessibilidade dos 21 CTO brasileiros.

A estrutura física dos CT demonstra muito as possibilidades de como queremos atingir um
objetivo, e principalmente a forma com que o iremos fazer e, pelo levantamento realizado,
percebe-se que 76% do CTO do Brasil usam estruturas alugadas ou emprestadas, ou seja,
precisam se adequar aos espaços, sendo que desse universo 30% ainda precisam dividir o
espaço com outras atividades, de acordo com as informações contidas na Tabela 01. Quanto
ao percentual de utilização real, percebe-se que 55% dos CTO do Brasil possuem espaços
ociosos e, ainda, 70% destes oferecem pouca ou nenhuma acessibilidade a pessoas com
deficiência física, de acordo com as informações do gráfico 02. Já a mobilidade, os serviços
de segurança e a localização dos CTO apresentaram percentuais e quantidades razoáveis, mas
distantes do ideal, principalmente no que tange a transportes coletivos.
Tabela 01 — Diagnóstico dos 21 CTO, sobre a perspectiva das estruturas físicas.
RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM A PERSPECTIVA ESTRUTURAL DOS CTO BRASILEIROS
Própria da instituição

Doada à instituição

Alugada

Emprestada

19%

5%

25%

51%

25% ocasiões

50% ocasiões

75% ocasiões

100% ocasiões

Não locamos

Locação dos
espaços

10%

5%

5%

10%

70%

25% capacidade

50% capacidade

75% capacidade

100% capacidade

Utilização real

20%

25%

20%

45%

Seguro de vida

Seguro Saúde

Desconhecem

7

8

3

Natureza da sede

Serviços oferecidos
Mobilidade
disponível

Seguro
24h
12

Ouvidoria

Alarme

Câmera

3

4

8

Carro

Ônibus

Metrô

Ciclovias

Trem

Táxi

20

19

3

4

5

19

Fonte: elaboração própria.

De acordo com dados publicado pela World Business Council for Sustainable Development (WBCSD,
2011) sobre eficiência energética, 40% de toda a energia utilizada na maioria dos países são consumidos
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por edifícios e grandes edificações, e se somarmos todos os gastos de manutenção de uma
edificação, os custos relacionados aos consumos de energia e água representam em torno
de 31% do custo básico de toda a edificação. Nessa mesma linha de raciocínio, citando os
estudos de Antunes e Laureano (2008, p. 23) sobre edificações sustentáveis, as boas práticas
ambientais, em edificações no Brasil, são responsáveis por cerca de 18% da economia total
dos custos de sua manutenção. Apesar de haver indícios do alcance das metas de redução do
consumo energético para as edificações, ainda não se verifica essa prática em larga escala nas
instalações esportivas brasileiras, nos diz Polzin (2011, p. 17).

Gráfico 03 – Ilustra o percentual de água da chuva captada pelos 21 CTO brasileiros. Fonte: elaboração própria.

Analisando a Tabela 02 e o Gráfico 03, fica explícita a necessidade de que a maioria dessas
instalações pesquisadas sofram transformações para se tornarem viáveis do ponto de vista
ambiental, pois, em todos os indicadores ambientais analisados, os percentuais de relações
com o meio ambiente demonstram que essas ações não foram previstas ou ainda são ignoradas.
O investimento em tecnologias de captação de recursos naturais se torna importante por dois
motivos: primeiro, para que o CT tenha um menor impacto negativo sobre o meio ambiente,
e segundo, para que os custos de manutenção sejam menores.
Tabela 02 — Diagnóstico dos 21 CTO, sobre a perspectiva das relações ambientais.
RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES AMBIENTAIS DOS CTO BRASILEIROS

Captação de energia

Uso temporizadores

Iluminação natural

100% da capacidade

50% da capacidade

25% da capacidade

Não captam

5%
Usam em 75% das
instalações
10%

5%
Usam em 50% das
instalações
5%

19%

71%

Não utilizam

Desconhecem

70%

10%

50% da capacidade

75% da capacidade

100% da capacidade

Não captam

33%

14%

33%

20%

Tratam 75%

Tratam 100%

Não tratam

Desconhecem

% de esgotos
tratados

5%

50%

20%

25%

Reciclam 75%

Reciclam 100%

Não reciclam

Desconhecem

% lixo reciclado

10%

10%

65%

15%

Fonte: elaboração própria.
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O planejamento estratégico pode servir como poderosa ferramenta para as organizações
esportivas, atuando como um instrumento altamente eficaz de gestão da aplicabilidade a esse
universo, e é assim que Paris (2007, p. 17) demonstra através dos relatos das experiências
bem-sucedidas de países como Espanha, Austrália e Estados Unidos. Nesse sentido, alguns
autores (PITTS; STOTLAR, 2002, p. 15) nos dizem que a indústria do esporte é considerada
uma das atividades econômicas que mais cresce em mercados globalizados, fato que tem
estimulado a entrada de grandes corporações empresariais e tem requerido métodos modernos
de administração esportiva.
“Para alcançar o desenvolvimento sustentável, é desejável que o planejamento das instalações seja feito
com o uso de metodologias, que enfatizem o processo de projeto integrado, utilizando ferramentas de
simulação de desempenho energético e sistemas que avaliem o projeto durante todo o seu processo de
elaboração” (POLZIN, 2011, p. 17).

Fonte: elaboração própria.
Gráfico 04 — Fontes de rendas dos 21 CTO brasileiros.

Na análise do diagnóstico dos CTO do Brasil demonstrado na Tabela 03, percebe-se que
existem consideráveis quantidades de instituições que realizam o planejamento estratégico,
mas este ainda não está alinhado com os demais setores da instituição e, principalmente,
os resultados observados ainda são singelos, pois se verifica uma pronunciada dependência
financeira a fontes de renda pública, fator que coloca em “xeque” a gestão financeira dessas
organizações, de acordo com o Gráfico 04. Ainda, 29% dos CTO do Brasil não realizam
planejamento, e esse indicador demonstra que um dos fatores que causam a dependência
financeira é consequência da falta de um planejamento alinhado dentro das CNO. Os CTO
não necessitam ser fontes geradoras de renda, mas podem, sim, trazer dividendos fundamentais
para as instituições que os administram, através de uma governança eficiente, dinâmica e
baseada em uma gestão profissional, a qual tem como objetivo principal o negócio.
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Tabela 03 — Perspectivas financeiras dos 21 CTO brasileiros
RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DOS RECURSOS HUMANOS DOS CTO BRASILEIROS

Média salarial dos gestores

Formas de remuneração

Planejamento estratégico
Alinhamento do
planejamento
Formas de auditoria
Frequência dos balancetes

3 salários
mínimos

4 salários
mínimos

5 salários
mínimos

6 salários
mínimos

outras

19%

19%

19%

24%

19%

CLT

RPA

Terceirizado

PJ

Desconhecem

19

7

4

4

1

SIM

NÃO

71%

29%

Marketing

RH

Financeiro

7
Conselho
Fiscal
8

13

15

TCU

Municipal

Estadual

Externa

Desconhecem

8

1

1

16

2

Mensal

Bimensal

Trimestral

Anual

Desconhecem

24%

5%

10%

29%

32%

Fonte: elaboração própria.

Segundo relatos de Almeida (2008), o bom gestor esportivo deve ser antes de tudo um
negociador e um habilidoso conciliador de interesses visando à valorização do negócio, gerando
retorno para os stakeholders que, nem sempre, devem ser vistos apenas pela ótica financeira.
Ainda citando Almeida (2008, p. 42) referindo-se aos serviços oferecidos aos usuários dos CT,
esses serviços são essenciais para seu bom funcionamento e principalmente para o sucesso dos
resultados esportivos. Também analisando os relatos dos estudos de Vigneau (2010, p.10),
estes apontam para o fato de que os equipamentos esportivos não são e não têm um fim em si,
mas sim constituem um instrumento para prestar um serviço para atletas e equipes, suprindo
suas necessidades e tendo como resposta excelência em resultados esportivos.
O novo negócio do esporte exige profissionais altamente capacitados e experientes, desejosos
de dominar suas complexidades (PITTS; STOTLAR, 2002), e a importância da gestão
esportiva adequada para o alcance de resultados satisfatórios vem sendo amplamente discutida
por vários autores e, segundo alguns estudos (ACOSTA, 2005; CORREIA; SOARES, 2005;
PIRES; SARMENTO, 2001; REZENDE, 2000), a profissionalização da gestão esportiva
é o caminho para a excelência e única forma de maximizar as vantagens do “boom” de
investimentos no setor esportivo.
Na conclusão dos estudos de Schenider (2012, p. 17), os centros esportivos devem possuir
primeiramente um modelo eficiente da gestão de formação de atletas de alta performance,
alicerçados numa gestão administrativa eficiente.
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Fonte: elaboração própria.
Gráfico 05 — Quantidade de serviços disponibilizados nos 21 CTO brasileiros.

Analisando-se as informações contidas no gráfico 05, percebe-se que há muito por fazer
na gestão de pessoas, pois os resultados apontam que poucas instituições adotam serviços
essenciais a um CTO, e em 50% dessas ocasiões, esses serviços são terceirizados. Outro aspecto
a ser destacado diz respeito à capacitação dos gestores do CTO, de acordo com a Tabela 04,
pois ainda 48% das CNO não realizam capacitação nem intercâmbios de formação, além de
que, 55% desses gestores possuem outras atribuições além daquelas de CT, fato que evidencia
uma forma de gestão pouco profissional. Chama bastante atenção a quantidade de atletas
finalistas em campeonatos mundiais, atletas olímpicos e atletas medalhistas em Olimpíadas
que efetivamente realizam seus treinos nos CTO brasileiros, pois, como se mencionou, em
outros estudos, essa centralização qualificada de oferta desses serviços técnicos científicos
constitui uma tendência mundial dos países que são ou almejam ser uma potência olímpica.
Tabela 04 — Diagnóstico dos 21 CTO, sobre a perspectiva dos recursos humanos.
RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DOS RECURSOS HUMANOS DOS CTO BRASILEIROS

Capacitação de RH

Escolaridade média

Gestão do CTO

Intercâmbio de
gestores
Nível dos atletas

Capacitação
de RH

Não capacitação
de RH

Desconhecem

48%

48%

4%

Doutores

Mestres

Pós-graduados

Graduados

Ensino médio

10%

10%

24%

42%

14%

Administrador
específico

Administrador não
específico

Outras áreas
específicas

Outras áreas
não específicas

Desconhecem

20%

30%

20%

25%

5%

Realizam

Não realizam

Desconhecem

42%

48%

10%

Medalhistas
olímpicos

Olímpicos

Finalistas em
mundiais

Outros

6

13

14

5

Fonte: elaboração própria.
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Na conclusão dos estudos de Almeida (2008, p. 104), é essencial que a localização do CT
seja próxima à rede de transporte público da cidade, como metrô, ônibus, entre outros, ou
seja, o CT deve ser acessível a indistintas formas de mobilidade. Ainda fazendo um apanhado
geral sobre as relações sociais dos CT (TELLES, 2010), muitos administradores acreditam
equivocadamente que o planejamento para operações e manutenção deva prever unicamente
as atividades específicas da modalidade, esquecendo-se que essa unidade está inserida num
contexto mais amplo.
“[...] ao discursar sobre o desenvolvimento sustentável refletido na instalação esportiva considera 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” (TELLES,
2008, p.107).

Fonte: elaboração própria.
Gráfico 06 — Quantidade de serviços disponibilizados nos 21 CTO brasileiros.

As informações contidas na Tabela 05 demonstram que há muito por fazer quando nos
referimos às relações sociais dos CTO do Brasil, principalmente ao que tange a acessibilidade
e a inserção de atividades complementares para o fomento de futuras oportunidades às novas
gerações. Sobre a mesma perspectiva e analisando as informações contidas no Gráfico 06,
percebe-se uma tímida comunicação dos CTO com a sociedade, utilizando pouco as redes
sociais para interagir com a população de uma forma geral.
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Tabela 05 — Diagnóstico dos 21 CTO, sobre a perspectiva das relações sociais.
RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES SOCIAIS DOS CTO BRASILEIROS

Localização

Instituições circundantes

Projetos sociais
Modalidades
paralímpicas

Periferia de
cidade do
interior

Centro de uma
capital

Centro de cidade de
interior

Periferia de
capital

10%

33%

19%

38%

Escolas públicas

Escolas privadas

Centros comunitários

Clubes privados

21

17

12

7

Não possuem

Possuem

43%

57%

Não possuem

Possuem

67%

33%

10%

Fonte: elaboração própria

3 | CONCLUSÃO
Através da revisão de bibliografia foi possível verificar que CT sustentável é aquele que permite
aos gestores o alcance da eficiência operacional, alinhada ao equilíbrio entre responsabilidades
financeira, ambiental e social, através do desenvolvimento sustentável, como forma de
satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade da geração
futura, para conquistar seus próprios objetivos.
A concepção e a manutenção dos CT são fundamentais para o desenvolvimento do esporte
de alto rendimento olímpico, e a gestão dessas unidades necessita ser eficiente, dinâmica
e efetiva, para que os serviços inerentes a essa unidade sirvam de fato a seus propósitos e
alcancem seu objetivo principal: a excelência olímpica.
Dessa forma foi possível observar, no presente trabalho, que houve um pronunciado
desenvolvimento dos CTO desde 2000, principalmente em detrimento à quantidade, e que
essas unidades podem auxiliar o Brasil a conquistar lugar de destaque entre as potências
olímpicas mundiais e, concomitantemente a isso, serem unidades profissionais com um
método de governança sustentável, e que perdurem por vários ciclos olímpicos. Também
foi possível observar que, de uma maneira geral, os CTO brasileiros não usam ou pouco
usam perspectivas da gestão sustentável e se colocam numa situação de risco, quando nos
referimos a sua manutenção, principalmente após Jogos Olímpicos Rio 2016, momento no
qual provavelmente recursos financeiros ficarão escassos.
A grande maioria dos CTO brasileiros ainda possuem estruturas morosas, pouco eficazes e
que necessitam de uma atualização no sistema de gestão, no sentido de que essas unidades
efetivamente sejam formadoras de atletas de alto rendimento e, mais do que isso, conquistem a
excelência esportiva, aumentando a quantidade de atletas atendidos, melhorando a qualidade
dos serviços oferecidos.
Mediante as evidências bibliográficas pesquisadas e relacionadas às informações obtidas no
diagnóstico dos CTO brasileiros, é possível indicar alguns caminhos e perspectivas que têm
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como meta a gestão sustentável e profissional. Primeiramente apontamos para o planejamento
e a construção de estruturas inteligentes, com custos baixos, próprias, eficientes e eficazes
em seus objetivos, dotadas de total acessibilidade, oferecendo amplo número de serviços
aos usuários, e que estas sejam capazes de usar os recursos ambientais, buscando diminuir
ao máximo os impactos negativos das estruturas, aproveitando 100% das possibilidades de
recursos naturais disponíveis para sua manutenção.
Também é possível sugerir a adoção de um sistema contínuo de capacitação dos recursos
humanos, elaborado a partir de um planejamento estratégico, alinhado com toda a instituição
e principalmente com objetivo na gestão profissional, investindo na oferta de serviços altamente
especializados, buscando aumentar as divisas da instituição, sem se esquecer de desenvolver
programas sociais que abranjam as comunidades vizinhas, promovendo a inclusão social e o
acesso de pessoas com deficiência ao esporte.
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Anexos
ANEXO 01 — Resumo do questionário encaminhado às CNO
Perspectivas

ESTRUTURA
FÍSICA
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Indicador

Possibilidades de respostas

1

Natureza da
construção

1- Própria e construída pela instituição. 2- Própria, doada ou cedida por outra
instituição. 3- Alugada com custos mensais. 4- Emprestada sem custos mensais.
5- Não temos conhecimento dessa informação. 6- Outra natureza.

2

Sublocação

1- 100% dessas ocasiões. 2- 75% dessas ocasiões. 3- 50% dessas ocasiões. 425% dessas ocasiões. 5- Nunca são alocados.6- Não temos conhecimento dessa
informação.7- Outras considerações.

3

Percentual de
utilização da
estrutura física

1- 100% de sua capacidade. 2- 75% de sua capacidade. 3- 50% de sua
capacidade. 4- 25% de sua capacidade. 5- Não está sendo utilizada. 6- Não
temos conhecimento dessa informação. 6- Outras quantidades.

4

Percentual de
acessibilidade

1- 100% dos espaços. 2- 75% dos espaços. 3- 50% dos espaços. 4- 25%
dos espaços. 5- Não dispomos de espaços com acessibilidade. 6- Não temos
conhecimento dessa informação. 7- Outros.

5

Serviços
disponibilizados

1- Câmeras de segurança. 2- Segurança 24 horas. 3- Alarme monitorado. 4Seguro-saúde. 5- Resgate médico. 6- Ouvidoria interna. 7- Pesquisa de satisfação
dos usuários. 8- Não temos conhecimento dessa informação. 9-Outros.

6

Mobilidade

1- Ônibus. 2- Trem. 3- Metrô. 4- Ciclovias. 5- Táxi. 6- Barco. 7- Carro. 8- Não
temos conhecimento dessa informação. 9- Outros.

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

MEIO
AMBIENTE

7

Percentual de
captação de
energia solar

1- 100% da capacidade disponível. 2- 75% da capacidade disponível. 3- 50%
da capacidade disponível. 4- 25% da capacidade disponível. 5- Não captamos
energia solar para aquecimento de água da CT. 6- Não temos conhecimento
dessa informação.7- Outra quantidade.

8

Percentual de
água da chuva
captada

1- 100% da capacidade disponível. 2- 75% da capacidade disponível. 3- 50%
da capacidade disponível. 4- 25% da capacidade disponível. 5- Não captamos
água para uso do CT. 6- Não temos conhecimento dessa informação. 7- Outra
quantidade.

9

Percentual
temporizadores
de água

1- 100% de nossas instalações hidráulicas. 2- 75% de nossas instalações
hidráulicas. 3- 50% de nossas instalações hidráulicas.4- 25% de nossas
instalações hidráulicas. 5- Não utilizamos. 6- Não temos conhecimento dessa
informação. 7- Outra quantidade.

10

Percentual de
iluminação
natural captada

1- 100% de nossas instalações. 2- 75% de nossas instalações. 3- 50% de nossas
instalações. 4- 25% de nossas instalações. 5- Não utilizamos. 6- Não temos
conhecimento dessa informação. 7- Outra quantidade.

Percentual de
esgotos
tratados
Percentual de lixo
reciclado

1- 100% tratados. 2- 75% tratados. 3- 50% tratados. 4- 25% tratados. 5- O
esgoto não é tratado. 6- Não temos conhecimento dessa informação. 7- Outra
quantidade.

13

Serviços

1- Médicos. 2- Fisioterapia. 3- Ciências do esporte. 4- Nutrição. 5- Psicologia. 6Não temos conhecimento dessa informação. 7- Outros

14

Capacitação de
RH

1- A cada 6 meses. 2- A cada 12 meses. 3- A cada 18 meses. 4- A cada 24 meses.
5- Não realizamos capacitação dos gestores do centro de treinamento. 6- Não
temos conhecimento dessa informação.7- Outras considerações.

15

Escolarização

1- Ensino médio. 2- Ensino superior. 3- Pós-graduados. 4- Mestres. 5- Doutores.
6- Não temos conhecimento dessa informação. 7- Outros.

16

Administrador
do CT

17

Gestores\
Intercâmbios

18

Informações
técnicas

19

Origem dos
recursos

20

Média
salarial

1- Graduado com essa atribuição específica. 2- Graduado com outras atribuições
além do CT. 3- Não graduado com essa atribuição específica. 4- Não graduado
com outras atribuições além do CT. 5- De outras áreas, com essa atribuição
específica. 6- De outras áreas, com outras atribuições além do CT. 7- Não temos
conhecimento dessa informação. 8- Outras.
1- Caso afirmativo, com qual periodicidade? 2- Não. 3- Não temos conhecimento
dessa informação.4-Comentários.
1- Modalidade. 2- Quantos atletas olímpicos medalhistas treinam no CT. 3Quantos atletas olímpicos treinam no CT. 4- Quantos atletas finalistas em
campeonatos mundiais treinam no CT. 5- Não temos conhecimento dessa
informação. 6- Descreva o total de atletas do sexo masculino e do sexo feminino
que treinam no CT. 7- Outras.
1- Lei Agnelo/Piva. 2- Mensalidades. 3- Patrocínios. 4- Lei de Incentivo ao
Esporte. 5- Convênios com o governo municipal. 6- Convênios com o governo
estadual. 7- Convênio com o governo federal. 8- Não temos conhecimento dessa
informação. 9- Outros.
1- 2 salários mínimos. 2- 3salários mínimos. 3- 4 salários mínimos. 4- 5 salários
mínimos. 5- 6 ou mais salários mínimos. 6- Por favor, informar. 7- Não temos
conhecimento dessa informação. 8- Outras.

21

Forma de
remuneração

1- CLT. 2- RPA. 3- PJ. 4- Terceirização. 5- Não temos conhecimento dessa
informação. 6- Outra.

Planejamento
estratégico
Planejamento
de outras áreas

1- Sim. 2- Não. 3- Caso afirmativo, qual a periodicidade. 4- Não temos
conhecimento dessa informação. 5-Comentários.

11

12

RECURSOS
HUMANOS

22

FINANCEIRA

23

24

Auditorias

25

Balancetes

26

Localização

27

SOCIAL

28
29
30

Entidades
circundantes
Tecnologia da
informação
utilizada
Programas
sociais
Modalidades
paralímpicas

Fonte: elaboração própria
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1- 100% . 2- 75%. 3- 50%. 4- 25%. 5- Não reciclamos o lixo. 6- Não temos
conhecimento dessa informação. 7-Outra quantidade.

1- Financeira. 2- Marketing. 3- Recursos Humanos. 4- Não temos conhecimento
dessa informação. 5-Comentários.
1- Tribunal de Contas da União. 2- Auditoria externa. 3- Escritório de contabilidade.
4- Auditoria municipal. 5-Auditoria estadual. 6- Conselho fiscal. 7- Nenhuma
auditoria. 8- Não temos conhecimento dessa informação. 9-Comentários.
1- Mensal. 2- Bimensal. 3- Trimestral. 4- Semestral. 5- Anual. 6- Não realizamos
balancetes financeiros. 7- Não temos conhecimento dessa informação. 8Comentários.
1-Situado na área central de uma capital. 2- Situado na periferia de uma capital.
3- Situado na área central de uma cidade do interior. 4- Situado na periferia de
uma cidade do interior. 5- Não temos conhecimento dessa informação. 6- Outra
localização.
1- Escolas públicas. 2- Escolas privadas. 3- Clubes esportivos privados. 4- Clubes
esportivos públicos. 5- Centro comunitários. 6- Não temos conhecimento dessa
informação. 7- Outras.
1- Site. 2- E-mail. 3- Twitter. 4- Facebook. 5- Fanpage. 6- Nenhuma. 7- Não temos
conhecimento dessa informação. 8- Outras.
1- Sim. 2- Quantos atendimentos são realizados ao dia. 3- Não. 4- Não temos
conhecimento dessa informação. 5- Comentários

.

1- Não. 2- Sim. 3- Quais. 4- Quantos atletas são atendidos ao dia. 5- Quais as
modalidades. 6- Não temos conhecimento desta informação. 7- Comentários.
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RESUMO

Este estudo apresenta uma nova proposta de metodologia na identificação e na capacitação
de técnicos especialistas na formação desportiva, a qual é denominada programa de capacitação de técnicos formadores. Para embasar essa proposta utilizaram-se como referência a
modalidade voleibol, a experiência de campo e o desenvolvimento do esporte nos últimos
anos. Apresenta-se a metodologia que visa (1) demonstrar as formas de como identificar,
capacitar e oportunizar profissionais com características no trabalho de desenvolvimento de
talentos e (2) como aplicar a metodologia utilizada, no voleibol brasileiro, nas diferentes
modalidades esportivas. O programa tem como objetivo geral valorizar o profissional da
formação, ampliar a divulgação do conhecimento e atualizar o técnico formador com padrões
internacionais. Seus objetivos específicos são: (a) aumentar a rede de observação de atletas,
(b) padronizar o trabalho de formação de atletas, (c) compartilhar informações das comissões
técnicas das seleções com os técnicos formadores e (d) divulgar padrões de trabalho e jogos
internacionais para os técnicos formadores. Observa-se grande necessidade do trabalho nas
escolas e nos conhecimentos de parâmetros regionais, nacionais e internacionais. O método
se apresenta em cinco fases distintas, desde como identificar o profissional formador, passando por sua instrução e sua participação nos trabalhos com as seleções nacionais, e finaliza com
a realização de um evento com o intuito de os participantes apresentarem os relatórios e seus
resultados. Por fim, neste estudo, apresenta-se a viabilidade de aplicação da metodologia e de
seus benefícios para o desporto em geral.
Palavras-chave: voleibol brasileiro, formação desportiva, metodologia.

Abstract

This manuscript presents a new methodology for the identification and professional development of
coaching sports expertise. In essence, this process is called certification of instructor coaches. In order
to implement a theoretical model for instructor coaches certification, the modality of volleyball,
field investigation and a sport development retrospective provided the foundation for this study.
The methodology aims to (1) demonstrate ways to identify, qualify and highlight sports professionals with outstanding skills in talent development and (2) apply the model utilized in Brazilian volleyball into other sports contexts and modalities. The program also emphasizes valueing coaching
education at its instructors at grassroots levels, disseminate sports scientific knowledge and re-certify
beginners coaches according to the international standards. Moreover, the program intends to (a)
increase the detection scope of athletes identification and observation; (b) standardize the criteria
towards athletes’ development nation-wide; (c) integrate and create a close collaboration between
national coaching staff with correspondent grassroots professionals; and (d) disseminate professional
procedures and world-class matches to junior olympic coaches. This analysis revealed that there is
a major need to reach out the scholastic sport and to create a coherent parameter across regionally,
nationally and internationally sports development contexts. The closure process culminates with
a forum-like event were all participants present their results, findings and final reports. In sum,
this report describe the feasibility of applying this methodology as well as its benefits into sports in
general.
Keywords: Brazilian volleyball, sports socialization, methodology.
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1 | INTRODUÇÃO
O desporto em geral, no Brasil, apresenta grande dificuldade em renovação de seus atletas
e principalmente do corpo de técnicos especialistas em formação. O voleibol é o desporto
que mais modificou suas regras sem se descaracterizar em busca de um melhor rendimento
(CABRAL, 2005). Com isso, se adaptou às exigências dos novos tempos, às novas metodologias
do treinamento e sem dúvida consiste, na atualidade, em um dos desportos mais atrativos
para a iniciativa privada como meio de propaganda e difusão de uma logomarca. Fazem-se
necessárias a sistematização e a definição de princípios específicos do sistema de gerenciamento
das atividades para se manter o alto nível deste.
O esporte se inicia na escola e se desenvolve em clubes e associações e, neste momento, se faz
necessário à sua formação o aperfeiçoamento dos técnicos formadores (CAFRUNI, 2002),
verifica-se a falta de treinadores de excelência com essa especialidade (CAFRUNI, 2002),
ressaltando-se a importância do desenvolvimento de uma metodologia para a preparação
desses profissionais. A proposta do presente estudo é de contribuir com a demonstração
de uma estratégia de identificação e capacitação de técnicos formadores, estabelecendo uma
metodologia de trabalho com protocolos claros e aplicados com coerência e regularidade.
Um dos pontos importantes na formação e no desenvolvimento de qualquer modalidade
esportiva é como a modalidade é planejada e desenvolvida. Fortalece-se a modalidade que
possui administração clara e sólida. Verificamos que Pizzolato (2004) afirma que o voleibol
tem-se caracterizado como um exemplo de organização e administração bem planejadas e
entende-se que esse exemplo pode ser compartilhado com as demais modalidades esportivas.
Não apenas a administração, dita burocracia, tem importância. O crescimento de uma
modalidade esportiva está ligado ao gerenciamento esportivo de qualidade e atualizado, como
afirmam os autores Rizola (2003), Graça e Kasznar (2002). Com este estudo pretende-se
apresentar uma metodologia que se aplique a diferentes modalidades, seguindo o princípio
da gestão e do gerenciamento, nas formações esportivas e educacionais, aplicado no voleibol.
Segue-se com a proposta da metodologia desde a identificação do profissional, passando
por sua capacitação, até a realização de ações que promovam a motivação, a interação e a
oportunidade de o profissional compartilhar os parâmetros regionais e internacionais com os
técnicos das seleções nacionais.
Na década de 1970, o voleibol buscava seu desenvolvimento espelhando-se na força do voleibol
da antiga cortina de ferro e na velocidade do voleibol da Ásia (BIZZOCCHI, 2008). Após a
década de 1980, com os resultados internacionais começando a acontecer com as medalhas
olímpicas em 1984 e 1992, para enfrentar o problema do crescimento do voleibol e administrar
novos e fortes patrocinadores, exigiu-se da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV)
alterações permanentes para se adequar às necessidades sempre maiores de atender bem seus
stakeholders. Fatores técnicos, ligados à qualidade dos profissionais que atuam na formação de
atletas, definem a permanência de resultados conquistados e novos espaços no esporte em geral.
Na busca ainda das necessidades encontram-se na CBV (2008-2011), em seus relatórios de
campeonatos brasileiros e mundiais, as referências dos técnicos de seleções, nas quais se observa
a identificação dessas necessidades nacionais em função do crescimento do esporte no mundo.
Com o crescimento do voleibol, o número de seleções nacionais foi alterado de 4 (duas
adultas e duas juvenis) para 6 (inclusão de 2 infanto-juvenis), e atualmente são 10, pois
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foram acrescentadas as seleções infantis feminina e masculina, assim como duas sub-23,
uma em cada naipe. Cada vez é mais precoce a iniciação desportiva, e o entendimento e a
aplicação desses métodos são fundamentais para a evolução dos jovens. Encontramos, em
Graça e Oliveira (1998), a evidência dessa importância, onde ressaltam que a assimilação de
princípios e regras das modalidades desenvolvidas devem estar em acordo com outros gestos
de outras modalidades. Essa demanda implica aumentar toda a cadeia de fornecimento e
desenvolvimento do voleibol, como o aumento do número de participação em campeonatos,
de profissionais que atuam diretamente em cada seleção, dos documentos referentes ao dia a
dia, das ações relacionadas com menores de idade, do número de pessoal para exercer controle
administrativo, das necessidades de longevidade dos atletas e necessidade do número de
profissionais capacitados para trabalhar na formação desses atletas.
O profissional formador deve ter comportamento diferenciado com seus jovens atletas e
devem-se ter claros e documentados esses padrões. Um dos aspectos essenciais para ser tal
profissional é ter uma demonstração clara e objetiva e possuir domínio do conteúdo. De acordo
com Souza (2007), o profissional formador necessita ter outros aspectos que o diferenciem
de outros profissionais, como comportamento pedagógico e atenção à parte social do grupo.
A exclusão e a inclusão de um jovem novo no grupo devem ser cuidadas com atenção,
entende-se que os aspectos a serem analisados não devem ser exclusivamente técnicos ou
comportamentais. Nesse aspecto, Guilherme (2001) defende que o treinador não deve
contrariar a maioria dos praticantes forçando a inclusão de um elemento prejudicial ao bom
andamento da prática coletiva. Como ponto importantíssimo, na engrenagem da formação
de atletas, encontra-se o chamado técnico formador, que dá início na formação técnica, física,
tática e psicológica dos jovens atletas.
O profissional formador tem características diferenciadas, principalmente na paixão e na
dedicação a seus atletas; funciona quase como um orientador dos jovens. Bayle (2008)
acrescenta que, no que diz respeito ao desenvolvimento social dos talentos, a oportunidade
ligada à justiça social deve ser considerada.
Na variante social, o técnico formador tem papel importante na educação do jovem atleta,
o que deve ser considerado quando se avalia tal profissional. Obviamente a capacidade
de adaptação às dificuldades de trabalho e à boa formação acadêmica e ao conhecimento
técnico são pontos essenciais para tal profissional. Guilherme (2001) relaciona os pontos
que diferenciam um técnico formador no que diz respeito a sua eficiência e cita seu grau de
habilitação, qualidades morais, assiduidade e pontualidade, ser observador de falhas técnicas,
ter noções de Psicologia e ter bom grau de relacionamento com os atletas, entre outros.
No Manual do Treinador da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) (2011), também
se encontram os parâmetros técnicos ideais para a modalidade voleibol e entende-se que
as confederações devem ter claros tais parâmetros para as modalidades. Já em referência à
importância dos conhecimentos táticos, Matias e Greco (2009) relatam que o conhecimento
tático dos técnicos e atletas inicia-se nas primeiras fases do aprendizado motor aliado à estratégia
de jogo. Vários pesquisadores e autores, como Bafero (1990 e 1996), Bizzocchi (2008), Rizola
(2003), Milistetd (2007), Lanaro e Bohme (2001), ligados ao voleibol e ao International
Council for Coaching Excellence (ICCE) (2012), organização internacional de técnicos,
enfatizam a importância do profissional nas primeiras fases da aprendizagem esportiva.
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Aliado à preparação técnica, o técnico formador deve também possuir conhecimento no
trabalho de desenvolvimento das capacidades coordenativas, que serão a base para a
assimilação do trabalho técnico, enfatizam Greco e Benda (2007). Ainda se pode afirmar
que as capacidades coordenativas constituem a base decisiva da inteligência sensório-motriz
e que quem possui um alto nível coordenativo pode aprender movimentos novos de forma
mais fácil (KRÖGER, ROTH, 2006). Já Bojikian (1999) entende que, além das avaliações
nos atletas serem concentradas somente nas habilidades técnicas, outros fatores devem ser
considerados, como: observar a dificuldade ou a facilidade que a criança tem em entender o
movimento e executá-lo, a aptidão física e a estatura, entre outros.
No mundo moderno, o educador físico encontra uma juventude que é motivada para
atividades em academias e cultura do corpo, deixando os esportes coletivos em segundo
plano. Dessa forma, se fazem necessárias a identificação de profissionais especializados na
formação de atletas e a criação de um programa específico para capacitação destes. O aspecto
metodológico passa a ser de grande importância no processo de formação de atletas.
O profissional com as características de formador deve ser capaz de conduzir treinamentos
diferenciados para alunos diferentes, com exercícios diferentes, proporcionando-lhes um
crescimento técnico tático e físico. Dentro desse aspecto, Greco e Benda (2007) afirmam que
a metodologia na formação não pode ser comum a todos os alunos. Afirmam ainda que não
existe metodologia universal e infalível que pode ser aplicada a todos da mesma forma. Para
melhor identificação de tais profissionais, sugere-se identificá-los como técnicos de referência.
A relevância desse programa está exatamente nessa vertente, onde se busca a renovação do grupo de
técnicos formadores, oferecendo-lhes condições de tomarem conhecimento do trabalho realizado
nas seleções brasileiras de base e a fornecendo subsídios para seu crescimento. Na experiência atual
da CBV, já fazem parte do programa 64 técnicos, que cumprem todas as fases que serão apresentadas
no desenvolvimento deste trabalho, e são contemplados todos os estados da federação.

2 | DESENVOLVIMENTO
Para aplicar o Programa de Capacitação de Técnicos Formadores, agora chamados de técnicos
de referência, se faz necessário primeiramente averiguar o território nacional, identificar o
perfil dos formadores, imergir os profissionais na realidade das seleções brasileiras de base,
compreender o trabalho atual dos profissionais e, por fim, realizar um encontro que avalia
o programa e os resultados dos candidatos. Para melhor compreender o programa, ele é
apresentado a seguir em cinco fases.
A primeira fase consiste na averiguação, em todo o território nacional, da realidade local.
Nesse momento, propõe-se um acompanhamento in loco, em todo o território nacional, pelas
comissões técnicas das seleções nacionais de base, para verificar a realidade de cada estado nos
quesitos: quantidade de atletas que atuam por naipe; quantidade de técnicos com formação
especializada; tipologia de treinamento técnico; tipologia do trabalho tático; tipologia do
trabalho físico; tipologia do trabalho psicológico e, finalmente, as condições ambientais de
trabalho.
Esta fase possui o intuito de mapear o Brasil em ambos os naipes e avaliar as necessidades de
cada um, assim como dar início à fase posterior.
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A segunda fase é a de identificação do profissional com perfil de educador/ formador e da
elaboração do regulamento do programa; objetiva-se analisar o perfil dos profissionais com
aspecto de educadores e formadores de atletas. Entende-se que se devem considerar: formação
em especialidade técnica; tipo de condução dos treinamentos; maneira de condução da equipe
nos jogos; número de atletas que participaram de seleções regionais e nacionais, após trabalhar
com o profissional; qualidade de relacionamento com os técnicos de sua região e do Brasil.
Encontram-se importantes referências no trabalho de Penny e Trudel (2006), no qual
enfatizam que a distinção de fases dos trabalhos na aprendizagem facilita o desenvolvimento
dos técnicos. Os mesmos autores citam que esses profissionais devem ser preparados para tais
funções. Kröger e Roth (2000) orientam e determinam etapas na preparação para os esportes
com bola, deixando claras as necessidades de padrões físicos e de coordenação.
Ainda nessa fase, após serem identificados esses técnicos, deve-se criar um colegiado entre
a superintendência técnica, a gerência e os técnicos de base para analisar os profissionais
observados e definir os que iniciaram o programa.
Torna-se importante ressaltar que os profissionais selecionados para o programa poderão
permanecer ou não em sua continuidade, assim como novos profissionais podem fazer parte
num futuro.
A criação de um regulamento adaptado à modalidade esportiva deve ser apresentada nessa
fase. Observa-se que o regulamento do programa será desenvolvido pelo colegiado e avaliado
com frequência anual (Anexo II).
Para a realização do programa diante da necessária busca de parceiros na área econômica,
sugere-se encontrar e apresentar o programa para apoiadores tradicionais do esporte e órgãos
estaduais e federais, assim como para os apoios da Solidariedade Olímpica Internacional
(SOI). O convite para os profissionais participantes do programa deve ser feito através de
“carta-convite”, enviada por e-mail a todos os profissionais identificados e aprovados pelo
colegiado de técnicos das seleções brasileiras de base (Anexo I).
A terceira fase inicia-se em concomitância com o período de preparação dos atletas das
categorias infantil, infanto-juvenil e juvenil de ambos os sexos, em que os técnicos de referência
devem ser convidados para acompanhar os treinamentos e atuarem como auxiliares.
Sugere-se que esse período seja variável de 7 a 12 dias, e o profissional deverá participar de
todas as atividades da seleção brasileira de base. Essa fase também consiste com a entrega do
primeiro bloco de material de orientação, o planejamento do trabalho com a equipe que se
acompanhou, os vídeos dos treinamentos realizados no período e o material técnico fornecido
pelas comissões técnicas.
No período noturno, em um programa diário de duas horas, devem-se ministrar palestras por
todos os membros das comissões técnicas das seleções brasileiras para os técnicos de referência
presentes com os seguintes temas:
a. Preparação física para atletas em formação.
b. Preparação técnica para atletas em formação.
c. Preparação tática para atletas em formação.
d. Preparação psicológica para atletas em formação.
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e. Condução do treinamento e jogo.
f. Formação de equipes de base.
g. Prevenção e tratamento fisioterápico.
h. Gestão empreendedora.
i. Como buscar verbas de incentivo pública e privada.
É importante salientar que todos os custos inerentes à viagem e à estadia dos técnicos de
referência devem ser cobertos pelo orçamento do programa.
Após vivenciar os estágios e o acompanhamento dos treinamentos das seleções de base, os
técnicos de referência receberão, em seus estados ou regiões, as comissões técnicas das seleções
brasileiras, iniciando assim a quarta fase do programa.
Um ponto importante do regulamento é a clareza dos deveres dos técnicos de referência.
Indicam-se como partes importantes, nesses deveres, a apresentação de seus trabalhos em
seu estado; a busca de aprofundamento na relação de seu trabalho com as comissões técnicas
das seleções brasileiras; o fortalecimento dos programas de desenvolvimento técnico, físico e
tático em seus estados baseados nas indicações da confederação correspondente.
No caso de serem realizadas avaliações em atletas da categoria infantil, infanto-juvenil de
ambos os sexos, os técnicos de referência devem, da mesma forma que na fase de estágios
nos treinamentos das seleções nacionais, atuar como auxiliares no trabalho e discutir com os
técnicos das seleções o trabalho realizado e as observações sobre os atletas avaliados.
Neste momento, devem-se convidar os técnicos que trabalham na base na região em que
ocorrer a avaliação, ampliando assim a oportunidade a novos profissionais que atuam na
formação, propiciando ao staff técnico das seleções uma observação e conhecimento de novos
profissionais. A indicação deles é de responsabilidade das federações da região; os custos de
hospedagem, alimentação e transporte destes técnicos ocorrerão por conta deles.
A quinta e última fase do programa consiste na realização de reuniões de todos os participantes
do programa, a qual se sugere ser realizada em local de concentração e com o nome de
“Encontro Nacional de Técnicos Formadores”.
O programa deve contemplar dois encontros no ano, sendo o primeiro com a apresentação
formal aos participantes de todo o programa que ele passa a fazer parte e um segundo onde
ocorre o encerramento do programa anual com a apresentação dos relatórios do trabalho
desenvolvido pelos mesmos.
O primeiro encontro tem como objetivo promover a discussão sobre o trabalho na formação de
atletas. Esse encontro deverá contar com os técnicos de referência participantes do programa
e também será aberta a participação para os técnicos formadores que se inscreverem, mas
dentro de um número limitado de vagas (a se definir em função da dimensão e da necessidade
da confederação que aplica o programa). O encontro deve proporcionar vagas para técnicos
de outras modalidades esportivas que fazem parte dos programas da SOI.
Como programação, sugerem-se três dias de concentração, além do acompanhamento dos
treinamentos de uma equipe de base, palestras das comissões técnicas das seleções brasileiras de
base, sugerindo-se os seguintes temas: prevenção de lesões, preparação física no trabalho com
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jovens atletas, preparação tática em equipes de formação masculina e feminina, preparação
técnica na formação de atletas, gerenciamento de projetos, busca de investidores, programas
de lei de incentivo e trabalho psicológico e treinamento mental para jovens atletas. Durante
esse encontro sugere-se que a parte prática seja feita pelos atletas das seleções nacionais e que
os técnicos das seleções apresentem as metodologias de trabalho aos técnicos de referência,
tanto na forma prática quanto teórica. É de suma importância a adequação do programa ao
planejamento estratégico da confederação e ao ajuste no orçamento do evento.
No segundo encontro, o objetivo deve ser avaliar o programa de técnicos de referência realizado
durante todo o ano e reforçar junto a estes os conceitos apresentados durante a realização
do primeiro encontro e o desenvolvimento do programa. Nesse encontro, os técnicos de
referência participantes deverão apresentar os relatórios de seu trabalho em apresentações orais
com a utilização de recursos audiovisuais em 20 minutos e propostas para a continuidade do
desenvolvimento da modalidade juntamente às dificuldades encontradas no dia a dia de seu
trabalho.
A frequência dos encontros deve ser anual e os custos dos técnicos de referência devem ser
de responsabilidade do orçamento do programa. Para avaliação de resultados, sugere-se que
seja feita em duas vertentes: pelo colegiado através do acompanhamento dos trabalhos, pelos
relatórios apresentados pelos técnicos de referência; e através de questionário respondido
por eles. Os questionários devem ser desenvolvidos adequando-se às necessidades de cada
confederação e são de livre escolha.
No planejamento financeiro, sugere-se a atenção nas necessidades dos segmentos — técnicos
de referência, voluntários e palestrantes — para cada item: quantidades e valores de material
de uso prático, material de comunicação e divulgação, transporte aéreo, transporte terrestre,
hospedagem, alimentação, manutenção, brindes e uniformes de identificação. O planejamento
e o controle orçamentário devem ser rígidos e coerentes dentro das necessidades, seguindo o
plano estratégico da confederação e do evento.
Na gestão de riscos, sugere-se uma tabela dos principais pontos a serem cuidados (Tabela 01).
Tabela 01. Controle de risco
Risco

Procedimento

Responsável

Atraso nos voos

Contato com os motoristas

Voluntários

Acidente

Seguro total

Confederação

Ações judiciais de direitos autorais

Assinatura de termo de renúncia
de responsabilidade

Departamento jurídico

Falta do palestrante

Palestrante substituto

Confederação

3 | cONCLUSÃO
Considera-se que o programa é de grande importância por sua aplicação no voleibol brasileiro,
e assim pode ser para outras modalidades.
Pretende-se com esse estudo estender esse programa para outras modalidades esportivas
coletivas brasileiras para assim promover um crescimento na capacitação e na atualização dos

235

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

profissionais que são a base do esporte de competição.
Observa-se uma carência grande no reconhecimento de tal profissional e, com o programa,
além do reconhecimento a esse trabalho, busca-se qualificar e atualizar professores que podem
estar distantes das informações colhidas pelo staff técnico das seleções nacionais, informações
estas dificilmente repassadas para eles pelo distanciamento.
Investigando no Brasil o trabalho de formação de atletas, colhem-se informações importantes
no que diz respeito às carências dos profissionais formadores e suas expectativas. Dessa forma,
busca-se desenvolver tal programa para atingir da maneira mais ampla esses objetivos.
Espera-se com a proposta facilitar os caminhos para a capacitação de técnicos formadores às
demais confederações, sendo uma contribuição para o desporto nacional.
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Anexo I
CARTA-CONVITE
Aos
Técnicos de Referência do
Voleibol do Brasil

Prezados Senhores,
Estamos finalizando o planejamento do projeto que possibilitará aos técnicos de referência de
vários estados a oportunidade de intercâmbio direto com os técnicos das seleções brasileiras
através de um extenso calendário de atividades durante o ano de _____.
Os objetivos principais do projeto são promover o desenvolvimento técnico através do
alinhamento de metodologia de treinamento do atleta em desenvolvimento, a troca de
conhecimento entre profissionais e oferecer acesso às práticas atualizadas do voleibol nacional
e mundial.
O projeto contempla atividades previstas no calendário das seleções de base e dois eventos,
nacional e internacional, que serão realizados no Brasil.
Para viabilizar o projeto, buscamos reforço financeiro de maneira que os gastos abaixo fossem
subsidiados aos senhores:
• Taxa de participação no projeto e nas inscrições dos eventos.
• Hospedagem e alimentação oferecidas pela organização nas atividades e nos eventos.
• Transporte ida/volta aos locais das atividades e dos eventos.
Os senhores são técnicos de referência indicados para participar desse projeto. Assim, em
breve serão enviados informações e formulários necessários para a participação das atividades
que serão realizadas no Centro de Desenvolvimento do Voleibol a partir de janeiro de______.
Agradecemos desde já pela atenção dos senhores e ficamos à vossa disposição para outras
informações.
Atenciosamente,
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Anexo II
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE
TREINAMENTO E DOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO

OBJETIVOS:
• Aproximação dos técnicos brasileiros que trabalham com a base com o staff técnico das
seleções brasileiras.
• Disseminação do trabalho realizado nas seleções brasileiras.
• Promover conhecimento dos parâmetros técnicos internacionais aos técnicos brasileiros.
• Ampliar a visibilidade de atletas de base no território brasileiro.

1. FASES DO PROJETO:
1.1 Técnicos de referência em Saquarema
Durante os períodos, de avaliações dos atletas da categoria infanto-juvenil e juvenil de ambos
os sexos, em Saquarema, os técnicos de referência serão convidados para acompanhar os
treinamentos e atuarem como auxiliares.
Durante esse período também receberão:
• Planejamento do trabalho com a equipe.
• Vídeos dos treinamentos realizados no período.
• Material técnico fornecido pelas comissões técnicas.
1.2 Técnicos de referência em seus estados
Nesta fase, os técnicos de referência estarão recebendo os técnicos das seleções em suas regiões,
onde serão realizadas avaliações em atletas da categoria infantojuvenil de ambos os sexos.
Durante esse período, os técnicos de referência devem, da mesma forma que em Saquarema,
atuar como auxiliares no trabalho e discutir com os técnicos das seleções o trabalho realizado
e as observações sobre os atletas avaliados.
Neste momento, serão convidados os técnicos que trabalham na base na região em que ocorrer
a avaliação. Neste caso, a indicação deles será de responsabilidade das federações da região.
Os custos de hospedagem, alimentação e transporte desses técnicos correrá por conta deles.
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2. DEVERES DO TÉCNICO DE REFERÊNCIA
• Fornecer os dados necessários para a emissão dos bilhetes aéreos e rodoviários se for o
caso.
• Comparecer a todas as atividades a que for convidado.
• Avisar com antecedência de 10 dias se não puder comparecer à atividade.
• Auxiliar os técnicos das seleções nos treinamentos.
• Apresentar um relatório de todas as atividades que participar no prazo máximo de 10
dias.
• Apresentar, no segundo encontro (novembro de 2012), o relatório final de suas atividades.
• Compartilhar, com os colegas de seu estado, as informações e os vídeos recebidos nas
atividades como técnico de referência, em apresentação formal agendada e divulgada por
sua federação.
• Manter contato com os técnicos das seleções durante o ano, com frequência mensal.

3. ENCONTROS MULTIESPORTIVOS
3.1 I Encontro Nacional de Técnicos Formadores
O encontro terá como objetivo promover a discussão sobre o trabalho na formação de atletas
e contará com a participação dos técnicos de referência participantes do projeto e será aberto
à participação de técnicos formadores que se inscreverem, dentro de um número limitado
de vagas. O encontro também proporcionará vagas para técnicos de outras modalidades
esportivas que fazem parte dos programas da SOI.
• Local: __________
• Data: 3 dias
• Palestras das comissões técnicas das seleções brasileiras de base.
• Temas:
• Prevenção de lesões.
• Preparação física no trabalho com jovens atletas.
• Preparação tática em equipes de formação masculina e feminina.
• Preparação técnica na formação de atletas.
• Trabalho psicológico e treinamento mental.
• Dois palestrantes internacionais com temas na formação de atletas.

3.2 II ENCONTRO NACIONAL DE TÉCNICOS FORMADORES
O encontro terá como objetivo avaliar o programa de técnicos de referência realizado durante
todo o ano de ____ e reforçar junto a eles os conceitos apresentados durante o ano. Neste
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encontro, os técnicos de referência participantes do programa deverão apresentar os relatórios
de seu trabalho e as propostas para a continuidade do desenvolvimento do voleibol brasileiro.
• Local: __________
• Data: 3 dias
• Apresentação dos trabalhos dos técnicos de referência.
• Clínicas de fundamentos.
• Encerramento do ano de trabalho.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As federações serão comunicadas dos nomes dos técnicos de referência que estão participando
do projeto e das datas em que, em sua região, será feita a avaliação regional. Os técnicos da
região que não participam, nesse momento, do projeto podem participar das atividades em
sua região, seguindo as orientações que constam no item 2.2.
Este é um projeto que seguirá os objetivos traçados anteriormente e estará em constante
avaliação. A clientela-alvo (técnicos de referência) poderá ser substituída, conforme a avaliação
de sua disponibilidade e seu desempenho.
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Resumo

A “comoditização” do esporte obrigou as organizações esportivas, essencialmente caracterizadas pelo amadorismo, a terem estruturas cada vez mais profissionais e especializadas. O rugby
foi um dos últimos esportes a aceitar essa transformação, o que só ocorreu a partir de 1995.
No Brasil, a profissionalização do rugby é um fenômeno ainda mais recente: teve início em
2009, motivada pelo retorno do rugby ao programa olímpico, a partir dos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro em 2016. E é através de sua estrutura organizacional que a Confederação
Brasileira de Rugby (CBRu) poderá alcançar seus objetivos estratégicos. O presente trabalho
tem por objetivo analisar a estrutura operacional da CBRu e, diante das oportunidades originadas pela realização do evento no Brasil, apontar direções para a confederação. O resultado
dessa análise mostra que a CBRu deve investir esforços na estruturação de um núcleo de
projetos que visa captar recursos do governo federal, em ter um departamento de marketing e
comunicação proativo e, principalmente, na gestão de recursos humanos para que o desenvolvimento organizacional ocorra e a instituição garanta sua sustentabilidade para os próximos
ciclos olímpicos.
Palavras-chave: CBRu, rugby, estrutura organizacional, profissionalização, ciclo olímpico,
Rio 2016.

Abstract

The commodification of sport forced sport organizations mainly characterized by amateurism to
have professional and specialized structures. Rugby was one of the last sports to accept this transformation, which occurred only in 1995. In Brazil, the professionalization of rugby is a more
recent phenomenon: started in 2009, motivated by the return of rugby to the olympic program in
the 2016 Rio de Janeiro Olympic Games. And it is only through its organizational structure that
the Brazilian Rugby Confederation (CBRu) can achieve its strategic objectives. This study aims
to analyze the operating structure of CBRu and, given the opportunities arising from the event in
Brazil, to make some recommendations. The results of this analysis shows that CBRu should invest
efforts in structuring an area responsible for raising funds from the government, in having a proactive marketing and communications department and, especially, in focusing on human resources
management in order to reach organizational development and to ensure its sustainability for the
next olympic cycles.
Keywords: CBRu, rugby, organizational structure, professionalization, olympic cycle, Rio 2016.
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1 | Introdução
A história conta que o rugby nasceu em 1823, na cidade inglesa chamada Rugby, quando um
garoto que jogava futebol com os amigos pegou a bola com as mãos e atravessou o campo
adversário enquanto os oponentes tentavam segurá-lo. Hoje, com mais de 5 milhões de atletas
registrados, o rugby é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo. A popularidade
do jogo é tamanha que a edição de 2011, da Copa do Mundo de Rugby, foi vista por mais de
2 bilhões de pessoas, o que coloca a competição como o terceiro evento esportivo de maior
audiência global, atrás apenas dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol.
Trazido ao Brasil pelo britânico Charles Miller (o mesmo que trouxe ao país as regras do
futebol), o rugby passou a se organizar, em solo nacional, em 1963, quando foi criada a União
Brasileira de Rugby. Em 1972, ela viraria Associação Brasileira de Rugby (ABR), para fazer
parte do Conselho Nacional do Desporto (CND) e da International Rugby Board (IRB),
entidade máxima do rugby no mundo.
Fora das Olimpíadas desde a participação em 1924, o rugby retorna ao programa olímpico
nos Jogos do Rio 2016 na modalidade de Sevens (ou “rugby olímpico”), com formato mais
rápido e dinâmico do que o tradicional jogo de XV. Esse retorno aos Jogos Olímpicos fez
com que a ABR modificasse seu estatuto para se tornar uma Organização Esportiva Olímpica
(OEO). Dessa forma, em dezembro de 2009, a antiga ABR passou a se chamar Confederação
Brasileira de Rugby (CBRu), filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
A versão olímpica do rugby representa uma grande oportunidade para o desenvolvimento
do esporte, em nações que possuem pouca tradição na modalidade, mas que são grandes
investidoras em esportes olímpicos, como Estados Unidos, China e Rússia. Para o rugby
brasileiro ainda há a vantagem da reestreia olímpica do rugby acontecer nos Jogos do Rio de
Janeiro. Com isso, a CBRu tem a chance de utilizar esse ciclo olímpico para popularizar o
esporte e desenvolver a modalidade no país.
Ciente dessas oportunidades, a CBRu passou a organizar e a profissionalizar suas atividades. O
primeiro passo foi reunir uma diretoria executiva e um conselho gestor altamente capacitados,
formados por grandes executivos dispostos a contribuir para o desenvolvimento do rugby no
Brasil. Em parceria com a Deloitte, empresa mundialmente conhecida por sua excelência em
consultoria estratégica, foi elaborado o primeiro plano estratégico da CBRu que, entre outras
metas ambiciosas, visa colocar o rugby brasileiro entre as dez maiores potências do esporte no
mundo até 2030.
Os primeiros resultados dessa organização da CBRu, aliada ao fator “Rio 2016”, podem ser
notados na evolução financeira da entidade a partir de 2009, ano do anúncio do retorno do
rugby, e da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos: com faturamento de pouco mais
de R$ 530 mil, em 2009, e uma única fonte relevante de receita (IRB), a CBRu possui um
orçamento estimado em R$ 11 milhões para 2013. Cerca de 70% dessa receita é verba pública
através de projetos e convênios firmados com o governo federal, que, diante da realização
de grandes eventos esportivos no Brasil, viu-se na posição de criar políticas de fomento ao
esporte de alto rendimento.
O segundo estágio de estruturação do rugby nacional, ainda em execução, é a organização e a
profissionalização da estrutura operacional da CBRu, que ainda ocorrem de forma incipiente.
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Apesar de formalizar a contratação de profissionais para posições específicas, a confederação
ainda é errática na priorização de esforços e nas condições e ferramentas de trabalho oferecidas
aos funcionários. A inexperiência da organização, somada à ausência de importantes elementos
de gestão de recursos humanos dentro da CBRu, gera dificuldades na execução de tarefas
fundamentais, na motivação e na retenção de colaboradores e, consequentemente, na fixação
do conhecimento, fatores que influenciam negativamente o desenvolvimento organizacional.
O objetivo deste trabalho é analisar a estrutura organizacional da CBRu e, diante do
atual cenário e das oportunidades provenientes dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, fazer
recomendações para que a organização possa capitalizar os benefícios desse ciclo olímpico
para atingir seus objetivos estratégicos. Considerando que o esporte é hoje uma indústria que
movimenta mais de US$ 3 trilhões por ano, no mundo, a necessidade de profissionalização
das entidades esportivas se mostra cada vez mais necessária. No Brasil, com a importante
participação de recursos públicos no esporte, os gestores são cada vez mais cobrados por
uma gestão profissional e responsável. Como para a CBRu gestão profissional é uma diretriz
estratégica, é fundamental que o corpo operacional da organização esteja alinhado com os
objetivos da entidade.
1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Antes de entrar no debate a respeito da estrutura organizacional da CBRu e de como a
entidade deve se organizar para aproveitar as oportunidades do ciclo olímpico Rio 2016,
faz-se necessário verificar os conceitos de estrutura e organização, além das transformações
ocorridas no mundo do esporte e que impactam diretamente na forma como as organizações
esportivas são estruturadas.
A estrutura de uma organização pode ser definida como a divisão de trabalho e a coordenação
de diversas tarefas dentro de um processo contínuo de adaptação às constantes mudanças do
ambiente (MILES et al., 1978).
Gomez et al. (2008, p.4) cita que a estrutura de uma organização pode ser definida por sua
estratégia ou por seu ambiente, o que significa que a estrutura responde à tarefa principal da
organização ou é uma forma de se ajustar às demandas externas enfrentadas por ela.
Por “organização” compreende-se um sistema de comportamentos individuais interrelacionados, em que cada indivíduo desenvolve uma tarefa. Essas tarefas (ou subsistemas)
representam parte da tarefa principal da organização e são responsáveis pela efetiva performance
e funcionamento de todo o sistema (GOMEZ et al., 2008, p.4).
No livro Entendendo Organizações Esportivas: a aplicação da teoria da organização, Slack
dá a seguinte definição para uma organização esportiva: “é uma entidade social envolvida
na indústria do esporte, que tem uma finalidade clara, com um sistema de atividades
conscientemente estruturado e uma fronteira relativamente identificável” (SLACK, 1997,
p.5).
As organizações esportivas estão todas associadas a uma atividade esportiva e, embora possam
ser diferentes em seus objetivos e meios, elas possuem a missão comum de desenvolver e
promover o esporte na sociedade (GOMEZ et al., 2008, p.4). Os autores sugerem três
tipos de classificação para as organizações esportivas: entidades regulamentadoras, entidades
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provedoras de esporte e organizações de eventos esportivos.
As organizações esportivas responsáveis por administrar e regular os esportes, como as
federações nacionais, têm como objetivo o desenvolvimento do esporte em todos os níveis,
garantindo as regras tanto do jogo quanto da competição. As organizações provedoras do
esporte, como os clubes, têm a função de oferecer as atividades esportivas para os indivíduos.
Já as organizações de eventos esportivos, como as ligas, têm como função estruturar modelos
de competição para a prática desportiva (GOMEZ et al., 2008, p.7).
Retomando o conceito abordado por Gomez et al. (2008), de que toda organização tem sua
tarefa e sua missão fundamental, e que essa tarefa constitui um sistema que, relacionandose com seu ambiente, irá definir subsistemas para responder aos desafios da organização, os
autores apontam os processos de profissionalização e comercialização do esporte como os
grandes desafios das organizações esportivas.
Esse processo de profissionalização refere-se tanto aos atletas quanto às entidades
esportivas. Do atleta, deixando de lado a condição de amadorismo para alcançar o status de
superprofissional, à racionalização do modo de conceber e operacionalizar as organizações.
Os atletas não veem mais o esporte como uma atividade de lazer e entretenimento, mas
como uma profissão e principal fonte de receita. Com o dinheiro fazendo parte do processo,
aumentaram também as atividades comerciais dentro do esporte. Como consequência, criouse, na área administrativa do esporte, uma necessidade maior de diferenciar funções, posições
e responsabilidades. A profissionalização de organizações esportivas refere-se a esse aumento
do nível de formalização, especialização e centralização de operações e processos (GOMEZ
et al., 2008, p.4).
A criação de áreas com atividades específicas de marketing e comercial pode ser considerada
como a resposta estrutural dada pela organização para encarar os desafios oriundos da
profissionalização e comercialização do esporte (GOMEZ et al., 2008).
Saeki (1994) examina o conflito entre a tradição amadora das organizações esportivas e
os movimentos pela modernização destas. Para ele, os principais problemas que cercam as
organizações esportivas derivam da transformação do objetivo no exercício físico, no desporto
e na camaradagem para um sistema mais racionalizado e preocupado com o desempenho de
elite. O autor cita como exemplo a rápida expansão das competições internacionais que criam
fortes pressões sociais dentro e fora da organização, para que se desenvolvam altos padrões de
performance. Como resultado, as organizações precisam se especializar e capacitar seus corpos
técnicos, e necessitam de recursos financeiros para operacionalizar esse sistema altamente
especializado, o que desvirtua a natureza voluntária das organizações esportivas.
Saeki (1994) apresenta um estudo de Thibault et al. (1991) que examinou os efeitos da
contratação de profissionais na transformação da estrutura das organizações esportivas de
configurações voluntárias. O estudo revelou que, seguindo a contratação de profissionais, os
níveis de padronização e especialização dos sistemas aumentaram e a tomada de decisões que, a
princípio, tende a ser mais centralizada, passa a se descentralizar, sugerindo que esse fenômeno
talvez ocorra devido a uma possível falta de confiança no trabalho exercido por voluntários.
Saeki (1994) ainda aborda o dilema enfrentado pelo judô japonês diante da modernização
ocorrida no universo do esporte. A Federação Japonesa de Judô, que tinha como essência o
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aprendizado humano e valorizava a relação entre professor e estudante, foi atropelada pela
modernização do esporte e demandas da alta performance, resultando na separação entre o
judô competitivo e o judô educacional, mostrando que características culturais do povo e da
própria modalidade acabam sendo impactadas pela profissionalização do esporte.
No rugby, essa profissionalização do esporte apresenta traços ainda mais particulares. Rugby
e amadorismo são sinônimos desde 1893, quando a União de Rugby da Inglaterra, entidade
organizadora do esporte no país, proibiu qualquer tipo de pagamento para os atletas de rugby.
Depois disso, a IRB, órgão máximo do rugby no mundo, estendeu essa proibição para os
demais países (O´BRIEN et al., 2003, p.418). Mas o amadorismo no rugby significa muito
mais do que a proibição de remuneração a atletas. Clubes eram fundados e administrados
por ex-atletas, que atuavam de forma voluntária. Swanton (1999) lembra que o amadorismo
era uma religião para os envolvidos com o esporte, uma forma de garantir a amizade e a
hospitalidade. O estudo de Malcolm et al. (2000, p.64) conta que existia resistência ao excesso
de formalidade na organização de jogos e campeonatos. Os envolvidos com a modalidade
temiam que isso supervalorizasse a importância da vitória e, consequentemente, aumentasse
a violência no jogo.
Portanto, durante a maior parte do século XX, a organização do rugby, no mundo, foi
caracterizada por valores amadores e pela noção de voluntarismo, em que jogadores, treinadores
e administradores doavam seu tempo unicamente por “amor ao jogo” e recompensas intrínsecas
de amizade e camaradagem (O´BRIEN et al., 2003, p.418).
A conservação do caráter amador do rugby passou a ser fortemente desafiada nas décadas
de 1970 e 1980, com o aumento da cobertura televisiva e, consequentemente, dos acordos
comerciais de televisão e patrocínio. No entanto, foi na década de 1990, mais especificamente
em 1995, que a IRB, pressionada pela “comoditização” cada vez mais gritante do esporte,
removeu todas as restrições aos pagamentos ou benefícios para aqueles relacionados com o
jogo, declarando, no Tratado de Paris, o rugby como um jogo profissional aberto (O´BRIEN
et al., 2003, p.419).
O’Brien et al. (2003) citam que a Inglaterra talvez tenha sido o país que mais sofreu com
a nova ordem de profissionalização no rugby, uma vez que possuía clubes estabelecidos
há mais de um século, onde os valores amadores e o conceito de voluntarismo já estavam
bem enraizados. E quando os valores como amadorismo e seus procedimentos operacionais
relacionados são validados através da força do hábito, da história e da tradição, eles tornam-se
inquestionavelmente aceitos e institucionalizados.
A União Inglesa de Rugby até tentou manter o caráter amador do jogo, no país, impondo
uma moratória no início da profissionalização dos clubes até o final da temporada 95-96.
No entanto, alguns clubes resolveram não atender a imposição de espera e profissionalizaram
suas operações imediatamente, assinando contratos com os principais jogadores. Como a
União Inglesa não puniu os clubes que infringiram as regras e não sabia como orientar seus
afiliados sobre como essa profissionalização deveria ser conduzida, O’Brien et al. (2000,
p.420) lembram que os clubes de rugby ingleses utilizaram o futebol como modelo, buscando
patrocinadores para financiar suas atividades. Como resultado, houve uma explosão de novos
e importantes stakeholders, no rugby, como patrocinadores, administradores profissionais e
televisão. E as noções de divertimento e camaradagem se tornaram secundárias diante da
importância do resultado esportivo e da capacidade de gerar oportunidades de receita.
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2 | Desenvolvimento
A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
RUGBY
Se até muito pouco tempo atrás o rugby era fortemente adepto aos ideais do amadorismo,
no Brasil, a profissionalização do rugby ainda encontra-se em estágio inicial e lembra muito
o rugby de antes do Tratado de Paris. Conforme mencionado anteriormente, a organização e
a profissionalização do rugby brasileiro tiveram início apenas em dezembro de 2009, com a
reorganização da entidade reguladora da modalidade no país.
Motivada pelo retorno do rugby ao programa olímpico a partir de 2016 e o anúncio da
escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos, a ABR modificou seu estatuto para virar uma
OEO e se filiar ao COB, passando a se chamar CBRu.
Foi durante esse período que a CBRu iniciou a profissionalização de sua estrutura operacional:
no ano de 2010, os dois primeiros funcionários para as áreas financeira e de competições
foram contratados. O número de colaboradores passou para dez, em 2011. No entanto,
alguns importantes subsistemas da entidade, como a área de comunicação e gerenciamento
das seleções nacionais, ainda eram ocupados por voluntários.
Em novembro de 2011, em parceria com a Deloitte, a CBRu desenvolveu o primeiro
planejamento estratégico do rugby brasileiro. O documento define como visão do rugby
brasileiro “ser o esporte que mais cresce em disseminação no Brasil nos próximos 20 anos e
estar entre as 10 maiores potências da modalidade no mundo até 2030” (DELOITTE, 2011,
p.10).
Com base na missão, na visão e na priorização de esforços, o planejamento define os seguintes
objetivos estratégicos para o rugby brasileiro:
“(1) Ser classificado para Copa do Mundo em 2019 (XV masc./fem.); (2) Ser medalhista em sevens
feminino e masculino em 2016; (3) Ter 500 mil praticantes no Brasil em 2030; (4) Estar, em 2030, no
tier 1 em rugby XV (masc./fem.); (5) Ganhar o World Sevens Series até 2030 (masc./fem.); (6) Ser até
2030 medalhista de ouro Olímpico em sevens (masc./fem.)” (DELOITTE, 2011, p.12).

Para que esses objetivos possam ser alcançados, foram definidos pilares de atuação estratégica
em performance, desenvolvimento, disseminação, gestão e captação de recursos. A primeira
ação de implementação seria a profissionalização da estrutura administrativa da entidade, que
teve início em 2012, ano em que a CBRu registrou 24 funcionários contratados, sendo 14
para a área administrativa/operacional e 10 para o corpo técnico das seleções, dispostos da
forma apresentada no organograma na figura 01.
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Figura 01 — Organograma CBRu.

O organograma divulgado pela CBRu, em seu site oficial, aponta a operação da organização
dividida em três áreas fundamentais — gestão de projetos, diretoria técnica e diretoria de
arbitragem —, subordinadas à presidência.
A gestão de projetos, de acordo com o organograma, abrange as áreas de Marketing,
Comunicação, torneios e todo o setor Administrativo-financeiro da organização.
A diretoria técnica compreende as gestões das seleções principais (masculina e feminina),
a categoria de base e o desenvolvimento técnico do esporte. Já a diretoria de arbitragem é
responsável pela arbitragem de alto rendimento e do desenvolvimento de novos árbitros de
rugby no país.
Não citado no organograma, mas de extrema relevância e influência no dia a dia da CBRu,
está o conselho executivo, formado por grandes executivos que atuam de forma voluntária.
A Confederação ainda conta com assessorias terceirizadas para relacionamento com a mídia,
assessoria contábil e elaboração de projetos de verba pública.
Em abril de 2012, a CBRu firmou uma parceria de alto rendimento com o Crusaders, clube
de rugby mais vitorioso da Nova Zelândia, país que lidera o ranking da modalidade. Com a
diretoria técnica da CBRu, eles são responsáveis por supervisionar o plano de alto rendimento
do rugby brasileiro, além de providenciar treinadores especialistas para as seleções nacionais.
Eles contam com o suporte de cerca de 10 funcionários contratados pela CBRu para a área
técnica, como médicos, nutricionistas e fisioterapeutas.
Para realizar uma análise da estrutura operacional da CBRu, o método escolhido foi a análise
SWOT, através da observação das forças e fraquezas da entidade, além das oportunidades e
ameaças do ambiente.
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Figura 02 — SWOT resumida da estrutura da CBRu.

Seguindo a teoria apresentada no decorrer deste trabalho, de que a estrutura organizacional
pode seguir a estratégia da organização ou as mudanças do ambiente, a notada ausência de
planos de ação, para alguns dos pilares fundamentais da CBRu, contribui para a disposição
estrutural confusa da organização, o que pode ser verificado no organograma da entidade,
além de contribuir para que a Confederação tenha uma atuação muito mais operacional do
que estratégica em áreas importantes como Marketing e Comunicação.
Outro grande problema verificado é a ausência de importantes elementos de gestão de Recursos
Humanos. A falta de clareza do papel exercido por cada colaborador, por exemplo, traz uma
série de consequências na gestão de Recursos Humanos e prejudica o desenvolvimento
organizacional, como pode ser verificado na figura 03.

Figura 03 — Análise de problema
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Apesar da existência de um job description para cada pessoa, os colaboradores acumulam
diversas atividades e responsabilidades, o que prejudica o desempenho e, consequentemente,
a avaliação de resultados por parte da organização.
Também, notada no organograma da entidade, é a dificuldade de se identificar uma liderança
interna, o que contribui com a falta de noção hierárquica por parte dos colaboradores. Além
disso, decisões operacionais / administrativas acabam sendo tomadas pelo conselho executivo,
que deveria atuar de forma mais estratégica em vez de participar do cotidiano da organização.
Todos esses fatores contribuem para um ambiente de trabalho desfavorável, com profissionais
desmotivados e que não permanecem muito tempo na organização. Com isso, muitos projetos
são interrompidos ou precisam ser recomeçados por outro profissional, atrasando todo o
planejamento e desenvolvimento da CBRu.
A alta rotatividade de profissionais impacta diretamente em uma das atividades mais
importantes da organização: a gestão de projetos de verba pública. Responsável pela maior
parte do faturamento da entidade através de projetos que buscam captar recursos pela utilização
da Lei de Incentivo ao Esporte, Lei Agnelo/Piva e de convênios com o governo federal, esse
núcleo/assunto dentro da CBRu já foi tocado/liderado por cerca de 11 pessoas diferentes
desde 2009. Ainda hoje, não existe uma pessoa específica dentro da estrutura da CBRu
responsável pelo gerenciamento de todos os projetos de verba pública da entidade, o que gera
dificuldades no planejamento, na elaboração e na execução dos projetos da organização, além
de colocar em risco o atingimento da meta de gestão profissional da organização.
O departamento financeiro da CBRu está hoje encarregado pelo planejamento, pela execução
e pela prestação de contas dos projetos. No entanto, o setor é um dos subsistemas que não
acompanhou o crescimento da entidade. Em 2009, o departamento contava com um único
funcionário contratado e lidava com um orçamento de pouco mais de R$ 500 mil e praticamente
uma única fonte de receita: taxa de manutenção paga pela IRB. Para o ano de 2013 a CBRu
tem orçamento estimado em R$ 11 milhões através de mais de 6 projetos vinculados ao governo
federal. No entanto, ganhou o reforço de apenas um novo profissional voltado ao setor de
compras. E é esse departamento, com apenas 2 colaboradores, o responsável por auxiliar o
planejamento, a execução e a prestação de contas dos projetos de verba pública da entidade.
2.1. OPORTUNIDADES DO CICLO RIO 2016 E RECOMENDAÇÕES
Somados todos os investimentos federais previstos para o ciclo olímpico do Rio 2016, o
governo federal brasileiro irá dispor de mais de R$ 2,5 bilhões para os esportes olímpicos e
paralímpicos durante o período (CORREIO BRASILIENSE, 2012). Para o primeiro biênio
desse ciclo olímpico, a CBRu já recebeu cerca de R$ 8,4 milhões em apenas um de seus vários
projetos de recurso público (PORTAL BRASIL, 2013).
Considerando o alto teor estratégico que os projetos possuem e a complexidade em sua
execução, nota-se a necessidade da CBRu em estabelecer um núcleo específico de projetos
dentro de sua estrutura, como fazem outras entidades experientes no assunto, como a
Confederação Brasileira de Judô (CBJ), que possui um núcleo de projetos formado por 1
gestor e 3 assistentes dentro do departamento financeiro, os quais lidam exclusivamente com
projetos de verba pública.
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Outra entidade que tem sua área de projetos bem estruturada é o Minas Tênis Clube,
organização esportiva com faturamento de quase R$90 milhões de reais em 2012, sendo
aproximadamente R$15 milhões de reais de recurso público. No Minas, há uma assessoria
de captação de recursos incentivados (ACRI) ligada à superintendência, uma assessoria de
desenvolvimento de projetos incentivados (ADPI) ligada à gerência de esporte (GESP) e a
área que escreve e acompanha os projetos — assessoria de integração das ciências do esporte
(AICE), também ligada à GESP, conforme mostra a figura 04.

Figura 04 — Organograma Minas Tênis Clube.

A ACRI é composta por um assessor e faz a captação do recursos incentivados do esporte,
cultura e área de cursos de formação. A ADPI, composta por 1 assessor, 1 analista de projetos,
1 assistente administrativo e 1 menor aprendiz, tem como função preparar e acompanhar os
orçamentos dos projetos junto aos chefes de departamento de esportes e gerente de esporte,
ir ao Ministério do Esporte para aprovar os projetos, além de estabelecer todos os contatos
com os fiscais do Ministério do Esporte. A AICE é composta por 1 assessor, 5 analistas
técnico-científicos, 1 assistente tecnológico e 2 estagiários. Na área de controladoria, há 3
funcionários que fazem toda a prestação de contas dos projetos do Ministério do Esporte e
convênios.
Observados o organograma da CBRu e a forma como outras OEOs organizam seus núcleos
de projetos, entende-se a necessidade da CBRu em rever sua estrutura, repactuando o papel
de cada colaborador. Além disso, se mostra necessária a nomeação de um gestor de projetos
de verba pública para organizar o planejamento dos projetos junto aos demais departamentos
e o reforço da área financeira com profissionais que tenham conhecimento e experiência na
utilização do dinheiro público.
Além do aumento do investimento federal, nos esportes olímpicos, os Jogos do Rio 2016
oferecem ao rugby brasileiro uma grande chance de popularizar o jogo, no país, através da
exposição na mídia, não apenas nas semanas dos jogos, mas durante todo o ciclo olímpico,
quando o interesse da mídia e do público pelos esportes olímpicos cresce, ainda mais se
considerado o fato de a próxima edição ser realizada no Brasil.
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O rugby, bastante popular em boa parte do mundo, tem suas principais competições
internacionais mostradas semanalmente nos canais esportivos da TV a cabo brasileira. Os
principais eventos do rugby nacional também são veiculados pela TV fechada. Uma pesquisa
realizada pela Deloitte aponta que o público jovem brasileiro acredita no desenvolvimento da
modalidade no país e se interessa por rugby. No entanto, a última grande ação de marketing
promocional do rugby nacional foi a campanha Esse esporte ainda vai ser grande no Brasil,
lançada pela Topper, em ativação de seu patrocínio à CBRu em 2009-2010. A CBRu não
possui um subsistema de Marketing e Comunicação devidamente estabelecido para usufruir
das oportunidades de exposição provenientes da realização dos Jogos no Brasil.
A área de Marketing e Comunicação, formada hoje por 2 profissionais contratados e 1
assessoria externa de relacionamento com a mídia, não segue um plano de ação e exerce hoje
um papel muito mais operacional e reativo do que estratégico e proativo. O desenvolvimento
de plano de ação voltado à divulgação do rugby brasileiro e da CBRu ao público e à
mídia, durante este ciclo olímpico, pode auxiliar a entidade em sua diretriz estratégica de
disseminação do rugby no Brasil. Além disso, um forte trabalho de marketing nos próximos
3 anos se mostra fundamental para que o rugby brasileiro se posicione, no mercado esportivo,
de forma consistente e que continue gerando o interesse de público, mídia e investidores após
os Jogos de 2016.
O ciclo olímpico Rio 2016 também apresenta oportunidades em termos de Recursos
Humanos. Conforme apresentado no decorrer do trabalho, a CBRu tem sofrido com a alta
rotatividade de funcionários, muitos deles desmotivados com a desorganização natural de
uma empresa que inicia suas atividades. No entanto, além do caráter sedutor do esporte,
que por muito tempo atraiu e continua atraindo pessoas dispostas a contribuir de forma
voluntária, movidas por uma causa coletiva, o fator Olimpíada pode auxiliar a CBRu no
recrutamento de colaboradores para seu grupo operacional.
E não apenas voluntários. Os Jogos do Rio 2016 podem servir para atrair muitos profissionais
capacitados que desejam estar envolvidos neste momento inédito do esporte brasileiro. Guy
Kawavashi, no livro The Art of the Start, fala que muito mais do que educação formal e
experiência, as empresas que iniciam suas atividades precisam contratar pessoas que possuam
entusiasmo e que apaixonadamente acreditem no projeto da empresa (KAWAVASHI, 2004,
p.101).
Tais elementos, se bem trabalhados dentro de uma política de gestão de Recursos Humanos,
podem dar à CBRu ferramentas para recrutamento e retenção de profissionais e voluntários
capazes de contribuir para o desenvolvimento da organização e, consequentemente, do
rugby nacional.

3 | CONCLUSÃO
Conforme verificado, no decorrer do presente trabalho, a profissionalização da estrutura das
organizações esportivas sempre foi um desafio para os envolvidos neste universo do esporte,
principalmente pela cultura amadora e de valorização do voluntarismo presente no meio.
O rugby foi o último dos chamados grandes esportes a se render à profissionalização, fato
ocorrido apenas em 1995, quando a IRB baniu as regras que impediam o pagamento a atletas
e aos demais envolvidos com a modalidade.
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No Brasil, como o rugby é um esporte novo, a modalidade conserva muitos traços do
rugby de antes de 1995, com clubes, profissionais e atletas ainda amadores. O início da
profissionalização do rugby, no Brasil, começa com a organização e a estruturação da CBRu,
o que acontece, compreensivamente, de forma errática.
No entanto, como a CBRu traçou metas ambiciosas para o rugby brasileiro, é necessário que
essa estruturação aconteça da melhor forma possível, principalmente para que a instituição
capitalize as oportunidades provenientes deste ciclo olímpico “brasileiro”, com a realização
dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016.
É necessário estruturar um núcleo específico para projetos, ficando ele responsável pela
elaboração, pela captação e pela execução dos recursos ofertados pelo governo federal, uma
vez que a falta de planejamento ou a má utilização dessa fonte de receita podem comprometer
o futuro da organização e seu objetivo em servir de modelo de gestão profissional.
O marketing do rugby brasileiro, que já foi case de sucesso com os famosos vídeos da Topper,
tem hoje uma atuação extremamente tímida e pouco voltada à participação do rugby brasileiro
nas próximas Olimpíadas. Apesar de contar com dois profissionais contratados para as áreas
de Marketing e Comunicação, eles possuem um papel mais operacional do que estratégico,
não existindo na CBRu, hoje, um plano de ação voltado para essa oportunidade de promoção
do esporte com objetivo nos 3 anos que antecedem aos Jogos.
O ambiente da organização, ainda pautado por certa desorganização e muita intensidade, com
funcionários acumulando funções, tem acarretado diversos problemas na gestão de Recursos
Humanos da entidade, comprometendo o desenvolvimento organizacional.
Acredita-se que se a CBRu conseguir se estruturar, nas áreas de projetos de verba pública,
divulgação do rugby no país e, principalmente, se tiver profissionais e voluntários altamente
motivados e estimulados a trabalhar, em prol de um projeto ambicioso, terá os elementos
necessários para garantir o desenvolvimento organizacional e sua sustentabilidade para os
próximos ciclos olímpicos.
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Resumo

O Centro Olímpico de Treinamento (COT) foi apresentado durante o processo de candidatura à sede dos Jogos de 2016 como o mais significativo legado para o esporte brasileiro
e o sul-americano. Tal oportunidade e circunstância trazem à tona muitas expectativas relacionadas aos benefícios que podem surgir, a partir da utilização dessa nova estrutura, após a
realização dos Jogos. Conseguir identificar e gerenciar essas expectativas apresenta-se como
um grande desafio que pode ser decisivo para o sucesso no desenvolvimento desse legado.
Nesse sentido, buscamos identificar as expectativas de diferentes stakeholders envolvidos com
o planejamento, a entrega, a operação e a utilização do Centro Olímpico de Treinamento,
a respeito do uso do COT no período posterior aos Jogos. Para isso, elaboramos um roteiro
de entrevista que buscou identificar diferentes percepções dos entrevistados relativas ao projeto, que foram então analisadas com base no referencial teórico a respeito do tema legado,
desenvolvido em nossa revisão de literatura. Os resultados indicam que existem diversas expectativas relacionadas ao uso do COT, após 2016, atreladas a uma possível falta de liderança
no processo de planejamento desse legado. Cabe aos atores envolvidos tomar a dianteira no
processo de mobilização e na proposição de ações necessárias para que o planejamento do
legado, do primeiro Centro Olímpico de Treinamento do Brasil, possa de fato tomar forma
e ajudar a garantir os tão almejados benefícios de longo prazo apresentados em nosso projeto
de candidatura.
Palavras-chave: Centro Olímpico de Treinamento, Rio 2016, legado.

Abstract

The Olympic Training Center (TOC) was presented during the application process to host the
2016 Games as the most significant legacy for the sport in Brazil and South America. Such an opportunity and circumstance bring up many expectations about the benefits that can arise from the
use of this new structure after the Games. Being able to identify and to manage those expectations
is presented as a big challenge that can be decisive for the successful development of this legacy. In
this sense we seek to identify the expectations of different stakeholders involved in the planning,
delivery, operation and use of the Olympic Training Center, regarding the use of TOC in the post
Games period. For this end we have developed a structured interview that sought to identify different perceptions of respondents regarding the project, which were then analyzed based on the legacy
theoretical reference developed in our literature review. Results indicate that there are different
expectations regarding the use of TOC after 2016, linked to a possible lack of leadership in this
legacy planning process. It is up to the actors involved to take the lead in this process of mobilization
and actions proposal so that the legacy planning of the first Olympic Training Center in Brazil can
in fact take shape and help ensure the much desired long-term benefits presented in our bid book.
Keywords: Olympic Training Center, Rio 2016, legacy.
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1 | INTRODUÇÃO
Junto com o direito de sediar o maior evento esportivo do planeta (os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos), a cidade do Rio de Janeiro assumiu também o compromisso de adequar/
construir uma grande estrutura esportiva de acordo com as demandas do evento, além
de realizar diversas melhorias, em sua infraestrutura geral, englobando ações nas áreas de
transporte, aeroportos, telecomunicações etc.
Tal oportunidade e circunstância trazem à tona a expectativa das pessoas com relação aos
benefícios de longo prazo que todas as intervenções, as quais a cidade está sujeita, poderão
proporcionar.
Nesse contexto, destacamos a construção do Parque Olímpico da Barra, que sediará as
disputas de 14 esportes olímpicos e 9 paralímpicos, além do Centro de Mídia, em uma
área de aproximadamente um milhão de metros quadrados. Esse enorme projeto vem sendo
viabilizado através de uma parceria público-privada, além do financiamento do governo
federal que está delegando, ao município do Rio de Janeiro, o gerenciamento e a entrega das
obras de parte das instalações esportivas.
Uma vez finalizadas as obras e realizados os Jogos, novas e significativas intervenções voltam
a ocorrer, iniciando a transição entre os “modos jogos e legado”, conforme previsto no plano
geral urbanístico do parque, apresentado inicialmente em agosto de 2011. O “modo legado”
prevê a desmobilização de todas as estruturas temporárias e a ocupação desses espaços por
empreendimentos comerciais e residenciais, além da inclusão das novas instalações esportivas
permanentes ao projeto do Centro Olímpico de Treinamento (COT).
Agregando duas instalações existentes desde os Jogos Pan-americanos Rio 2007, além dos três
halls esportivos, o velódromo e o centro de tênis, a serem construídos para os Jogos do Rio
2016, o COT foi apresentado durante o processo de candidatura à sede dos Jogos de 2016
como o mais significativo legado para o esporte brasileiro e sul-americano.
Trata-se de uma estrutura inédita na América do Sul, abrangendo uma área de 40.000 m²
destinada ao treinamento de alto rendimento de diversos esportes olímpicos. Além das áreas
voltadas para o aprimoramento físico e técnico dos atletas, esse centro seria equipado com
laboratórios de pesquisas nas áreas de Nutrição, Fisioterapia e Medicina Esportiva, além
de toda a estrutura de alimentação e hospedagem necessárias para o desenvolvimento de
treinamentos de alta performance.
A possibilidade de trazer os Jogos Olímpicos para a América do Sul, pela primeira vez, em
mais de cem anos, na era moderna dos Jogos, abre uma enorme janela de oportunidades para
todo o movimento olímpico. Não só a proposta do COT como o primeiro centro olímpico
de treinamento da região, mas também o impacto que a proximidade com o evento pode
causar em milhares de pessoas que jamais estiveram tão próximas desse grande acontecimento,
podem se transformar em grandes resultados de longo prazo para o movimento olímpico
como um todo.
Vemos que, a cada edição dos Jogos, a questão do legado vem ganhando mais importância.
Inclusive no que diz respeito ao processo de seleção da cidade sede. Estudar esse fenômeno
e buscar maneiras de potencializá-lo vem se tornando um dos grandes desafios encontrados
pelos que se envolvem com esses projetos.
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A partir dos Jogos Olímpicos de Los Angeles (1984), com o sucesso da organização após duas
decepções (Montreal, 1976, e Moscou, 1980), e ainda com o maior interesse das redes de
televisão, ampliando os investimentos e a abrangência das transmissões, os Jogos Olímpicos
passaram a figurar como um importante veículo para a promoção de uma cidade ou mesmo
de uma nação.
Tornou-se evidente que, se corretamente utilizado, o movimento olímpico poderia se
transformar em um agente para estreitar os relacionamentos internacionais e promover o
progresso e o desenvolvimento social (IOC, 2003). Diante dessa realidade, as possíveis
consequências advindas da tarefa de se hospedar uma edição dos Jogos Olímpicos passaram
a ganhar destaque.
Conforme descrito por Cashman (IOC, 2003, p. 35), os pesquisadores dos estudos olímpicos
passaram a destinar mais atenção aos legados olímpicos, influenciados principalmente pela
obra The Planning and Evaluation of Hellmark Events, organizada por Geoffrey J. Syme
(1989). Essa obra continha uma coletânea de trabalhos que apontavam a importância da
avaliação de longo prazo dos megaeventos em geral, como eventos culturais, exposições e
festivais esportivos.
É importante notar que essa proposta de avaliação trazia consigo a ideia de responsabilidade
e cobrança, que até então não tinham grande evidência dentro do contexto do megaevento
olímpico, uma vez que, ao final da celebração dos Jogos, tudo era desmontado e todos partiam
para novos projetos (IOC, 2003, p. 35).
Durante a década de 1990, então, diversas contribuições (CASHMAN, 1999; SAM MARIE
ENGLE, 1999; WARNSLEY AND HEINE, 1996) começaram a ser produzidas e um novo
entendimento a respeito do assunto passou a ser criado.
Uma das primeiras grandes referências teóricas para o assunto foi o material resultante do
Simpósio Internacional The Legacy of the Olympic Games, 1984 – 2000 (IOC, 2003), realizado
em Lausanne, no ano de 2002, que reuniu, pela primeira vez, especialistas em legados de Jogos
Olímpicos e contou com 53 contribuições acadêmicas.
A apreciação dessa obra nos permite perceber que uma clara e simples definição a respeito
do termo “legado” não é tão simples. Apesar de todo esse avanço, ainda encontramos uma
situação na qual os conhecimentos disponíveis a respeito do tema “legado”, em diferentes áreas
de especialização científica, são limitados (DACOSTA, 2008, p. 239).
Seja devido à incipiência das pesquisas a respeito do assunto ou por sua natureza complexa e
multidisciplinar, o que se percebe é que diferentes sentidos têm sido atribuídos a este termo.
Assim, para que possamos avançar, em nossas discussões, é preciso que o significado do que
estamos estudando seja, de alguma forma, delimitado.
Para tanto, assumimos o referencial de consequências planejadas a partir da organização de um evento,
apresentado por Cashman (IOC, 2003, p. 33), como norte para o desenvolvimento de nosso trabalho.
Nossa opção se justifica pelo fato de julgarmos que este referencial transmita a ideia de ação

voltada para o futuro.

Mas nem toda consequência, advinda de um evento, pode ser considerada um legado.
Entendemos que existem dois tipos de consequências possíveis, que são denominadas de
impactos e legados.
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A diferença essencial entre as duas é a extensão de seus efeitos. Enquanto o impacto tem
um efeito imediato e agudo, podendo ocorrer antes, durante ou após o evento, o legado
se apresenta sempre no período pós-evento e se estende no tempo, podendo ser percebido
apenas no longo prazo.
Outra característica importante de ser notada é a natureza dessas consequências, ou seja,
os impactos podem sempre ser classificados como positivos ou negativos. Já os legados
serão sempre positivos. Na medida em que se trata, conforme explicitado no referencial
acima apresentado, de consequências planejadas, não imaginamos como poderia se dar o
planejamento para algo negativo. As consequências duradouras, não planejadas, de natureza
negativa podem ser denominadas heranças negativas, contrapartidas ou falhas de projeto.
O conceito central que deve ser destacado é que todas as ações e intervenções propostas vão
gerar impactos, podendo, ser considerados positivos ou negativos e que podem mudar de
natureza com o passar do tempo.
Isso quer dizer que uma mesma ação ou intervenção pode dar origem a um impacto negativo,
em um momento pré-evento, se transforma em impacto positivo durante a realização do
evento e volta a ser classificado como negativo em um momento pós-evento.
O esquema a seguir nos auxiliará na compreensão dessa movimentação, explícita no exemplo
abaixo:

Figura 01: Esquema de Classificação de Impactos
Elaborado por Bernardo Villano

Consideremos a ampliação da malha ferroviária de uma cidade. Tal intervenção provavelmente
causaria impacto negativo pré-evento, como poluição sonora, atrasos no sistema e até mesmo
acidentes. Contudo, durante o evento, essa intervenção se mostra fundamental para suportar
o fluxo aumentado de usuários, sem que haja mais transtornos, representando um excelente
impacto positivo durante o evento. Mas, em um momento pós-evento, observa-se que tal
ampliação se mostra superdimensionada para a realidade de uso dos habitantes daquela
cidade, acarretando em subutilização e consequente alto custo de manutenção. Dessa forma,
o impacto que era considerado negativo, em um momento pré-evento, transformou-se em
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positivo durante o evento e voltou a ser considerado negativo no momento pós-evento.
Contudo, caso a utilização, no momento pós-evento, se mostrasse importante para a cidade
estaríamos tratando de um legado, na medida em que essa estrutura estaria disponível por um
período indeterminado de tempo, podendo ser considerada uma consequência positiva das
ações desenvolvidas a partir do evento.
Partindo desse entendimento, podemos concluir que um legado pode ser originário de ações
ou intervenções que deem origem a impactos positivos ou negativos em qualquer um dos
três momentos propostos. Na realidade, o legado está atrelado ao uso que se faz das novas
circunstâncias apresentadas, sejam elas definidas por novas instalações físicas disponíveis,
novas formas de se organizar, novos conhecimentos desenvolvidos etc.
O que se busca é o bom uso dessas novas circunstâncias apresentadas, a fim de que efeitos
positivos possam ser alcançados no longo prazo.
Mas como podemos classificar uma consequência como positiva ou negativa? Para fins de
classificação quanto à natureza de uma consequência, sugerimos que seja utilizado o referencial
de benefício gerado.
Considerando-se que os megaeventos esportivos têm, na maioria dos casos, uma grande
parte de seus investimentos financiada pelos governos, julgamos que se pode considerar
positiva aquela consequência que gere benefícios ao maior número de pessoas possível ou que
atenda a uma grande carência apresentada no contexto. Já as consequências negativas seriam
consideradas aquelas que, ao contrário, trariam algum tipo de prejuízo para os envolvidos.
Assumindo, então, os legados como consequências positivas e duradouras, de ações
previamente planejadas e executadas, pode-se partir para um segundo momento dentro da
tarefa de buscar uma melhor compreensão a respeito do tema. Para isso, faremos referência
a algumas tentativas de classificação dos legados quanto a sua especificidade, observadas por
nós na literatura, para em seguida propor nossa própria alternativa.
De acordo com o estudo da Greater London Authority (2007) existem nove diferentes áreas,
nas quais podem ser enquadrados os legados: Economia da Cidade, Renovação Urbana,
Emprego, Habilidade Profissional, Participação Esportiva, Participação Comunitária, Meio
Ambiente, Conscientização quanto aos Deficientes e Turismo.
Já a contribuição de Richard Cashman (IOC, 2003) apresenta seis áreas: Legado Econômico,
Legado do Ambiente Físico e Construído, Legado Informacional e Educacional, Legado da Vida
Pública, Política e Cultura, Legado do Esporte e Legado dos Símbolos, Memória e História.
Várias outras classificações já foram propostas. Contudo, a partir da leitura crítica dessas
propostas e da busca por congruências, podemos elencar cinco áreas principais que parecem
servir como referências centrais e que também são apresentadas pelo COI, como referência,
em seu Guia do Legado Olímpico (2011). São elas: Legado Econômico, Legado Social,
Legado Ambiental, Legado Urbano e Legado Esportivo.
Vale destacar que as três primeiras áreas apresentadas formam a base para o desenvolvimento
sustentável (conceito intimamente ligado ao desenvolvimento do legado) e as duas últimas
são caracterizadas por grandes investimentos por parte das cidades sede e dos comitês
organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
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É importante salientar também que essas cinco áreas apresentadas não são autoexcludentes, já
que uma mesma ação pode originar consequências em mais de uma delas. Além disso, a partir
dessas cinco áreas centrais podemos ter o desdobramento, em categorias mais específicas, que
vão atender às características individuais de cada contexto analisado, como no exemplo a
seguir:
• Legado econômico
• Valorização imobiliária
• Geração de postos de trabalho
• Aumento da circulação de riquezas
Como podemos observar, não existe uma maneira única para se classificar os legados. Assim
sendo, cabe a cada organização elencar os seus critérios e referenciais, para definir a abrangência
e a profundidade de seus legados e poder trabalhar em prol do seu desenvolvimento.
Outra importante questão encontrada na literatura e que deve ser apresentada é a subdivisão
entre, os aqui chamados, legados tangíveis (hard legacy) e legados intangíveis (soft legacy)
(GREATER LONDON AUTHORITY, 2007).
Como exemplos de legado intangível podemos citar o desenvolvimento de um revigorado
sentimento de nacionalismo, a conscientização com relação aos deficientes, a aquisição de
habilidades profissionais e de conhecimentos, entre outros.
É interessante notar que a maioria das organizações de Jogos Olímpicos da atualidade teve
bastante dificuldade, senão em garantir o desenvolvimento, pelo menos em criar critérios
fidedignos para a mensuração desse tipo de legado. Isso talvez se explique pelo fato de se
tratarem de critérios subjetivos que exigem uma abordagem qualitativa, o que dificulta
bastante a capacidade de intervenção e mensuração1.
Já os legados tangíveis como estradas, instalações esportivas e infraestrutura de transporte
podem ser claramente identificados, com muito êxito, em diversas edições dos Jogos, pois por
se tratarem de critérios quantitativos permitem uma análise direta de eficiência, estipulandose uma relação direta entre investimento e retorno (PREUSS, 2008).
Apesar dos desafios apresentados, relacionados às definições e aos significados do conceito e
de sua mensuração e comprovação, o que tem ficado claro para todos os envolvidos com o
tema é que o legado não é uma consequência natural das ações e investimentos realizados. Ele
só se mostra efetivo a partir de um detalhado e antecipado processo de planejamento.
Existem, na história exemplos de Jogos muito bem-sucedidos, que deixaram legados
inquestionáveis, como os Jogos de Sydney e Barcelona. Contudo, encontramos também
registros de projetos que não alcançaram os resultados esperados, como os casos de Montreal e
Atenas, que deixaram para trás grandes frustrações e muitas estruturas pouco ou simplesmente
não utilizadas.
Diante da complexidade e grandiosidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem-se criado
cada vez mais soluções colaborativas, incluindo diversos e diferentes atores, para a solução
1. http://www.oxygen-consulting.co.uk/docs/leisure-report-october-2008.pdf
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dos desafios impostos. No projeto do Parque Olímpico da Barra, por exemplo, observamos
o financiamento público e o privado sendo ativados, os empreendimentos comerciais,
residenciais e esportivos dividindo o mesmo espaço e assim por diante.
Toda essa teia de relacionamentos e interesses acaba por gerar uma situação em que conflitos
podem ocorrer com muita facilidade. E para que esses conflitos possam ser evitados ou
superados é essencial que se conheça a realidade de cada um dos envolvidos e que se planejem
soluções que atendam da melhor maneira possível as suas demandas.
Entender como esses atores estão pensando e desempenhando o seu papel (direitos e deveres),
no processo de desenvolvimento do legado, é fundamental. Só assim, será possível identificar
as possíveis lacunas e sobreposições de responsabilidades e contribuir de maneira precisa para
o sucesso sustentável das intervenções propostas.
Nesse sentido, surge o objetivo de nosso trabalho de identificar as expectativas de diferentes
stakeholders diretamente envolvidos com o planejamento, a entrega, a operação e a utilização
do Centro Olímpico de Treinamento, a respeito do uso desse espaço no período posterior
aos Jogos.

2 | DESENVOLVIMENTO
Elaboramos um roteiro de entrevista (anexo 1), buscando identificar as percepções dos
entrevistados (anexo 2) referentes aos objetivos do projeto, o público- alvo a que se destina,
o seu grau de envolvimento direto com o projeto e a sua visão pessoal quanto a divisão de
responsabilidades.
O intuito desse levantamento não foi o de confrontar o posicionamento de cada uma das
instituições representadas. Mas sim, através do anonimato dos autores, de cada uma das
respostas apresentadas no trabalho (anexo 3), verificar congruências e inconsistências entre
os diferentes posicionamentos, utilizando como base para a avaliação qualitativa o referencial
teórico pesquisado em nossa revisão de literatura.
Analisando as respostas encontradas para a primeira pergunta, a qual buscava identificar o
grau de informação das pessoas a respeito do projeto, é possível perceber que o conhecimento
dos respondentes é bastante genérico e pouco formal. Quase todos os respondentes fizeram
comentários do tipo “já ouvi alguma coisa a respeito...” e assim, como veremos em outras
repostas mais a frente, pode-se notar certo grau de afastamento das pessoas para com a
proposta existente.
Nas segunda e terceira perguntas, nas quais se buscou identificar quem seriam os maiores
beneficiados com a criação do COT, por quem essa estrutura deveria ser utilizada e com qual
objetivo, os atletas olímpicos e de alto rendimento apareceram quase como uma unanimidade
nas respostas. O objetivo no desenvolvimento e performance como ponto central do projeto
ficou muito claro nas respostas de todos os respondentes.
A quarta pergunta fazia referência aos possíveis usos complementares dessas instalações. Foi
possível observar uma considerável variedade de propostas de uso complementar do COT.
Contudo, a possibilidade de utilização dos espaços e estruturas ociosos pela população
surgiu como o principal ponto de congruência nas respostas. Porém, o ponto que merece
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maior destaque na nossa avaliação foi o surgimento de diferentes propostas relacionadas aos
legados intangíveis, como produção e difusão do conhecimento através de cursos, palestras
e pesquisas, a exploração do valor simbólico das estruturas construídas e a “aproximação” do
público com o COT.
Ao questionarmos, em nossa quinta pergunta, sobre como o entrevistado ou a organização que
ele estava ali representando poderia utilizar o COT, quase todas as respostas, de alguma forma,
deram destaque ao papel do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na liderança do processo
de utilização dessa estrutura. Tal percepção é perfeitamente compreensível se voltarmos às
respostas apresentadas na segunda e na terceira pergunta, já que cabe ao COB dar o suporte
necessário ao desenvolvimento dos atletas olímpicos e de alto rendimento no Brasil.
Chamou muita atenção a pouca confiança apresentada por todos os entrevistados, na sexta
pergunta, que dizia a respeito do atendimento às suas expectativas. Nenhum dos entrevistados
acredita que terá suas expectativas de uso, pós-2016, plenamente atendidas e quase todos
creditam essa descrença a uma falta de alinhamento entre os envolvidos e a uma indefinição
quanto às lideranças do processo, seus objetivos e responsabilidades. Casos semelhantes
vividos anteriormente, como algumas instalações construídas para o Pan-americano do Rio,
que foram pouco utilizadas nos anos seguintes à realização do evento, também surgiram
como justificativa para esta baixa confiança.
Mais uma vez aspectos subjetivos aparecem como responsáveis pelas interpretações
identificadas. Vale aqui recapitular o que já foi dito anteriormente com relação a mais
dificuldade em se trabalhar com esses condicionantes subjetivos, na medida em que sua
quantificação e acompanhamento são de muito mais complexidade para serem realizados.
A sétima e a oitava perguntas tratavam da manutenção do COT. A sétima pergunta questionava
de maneira direta quem deveria ser o responsável por custear a manutenção e a operação do
Centro. De maneira geral, mais uma vez o COB aparece com certa recorrência nas respostas.
Desta vez, contudo, atrelado a outros atores como patrocinadores, subsídios fiscais e verbas
provenientes do Ministério do Esporte, na medida em que parece haver um entendimento
comum de que tais custos seriam grandes demais para um financiador isolado.
Já na oitava pergunta, procuramos identificar como cada entrevistado se via enquanto
responsável pela manutenção e sucesso desse projeto. De maneira geral, os respondentes se
mostraram bem receptivos em colaborar com a manutenção dos espaços, especialmente se
identificassem algum retorno direto. Chama atenção também a disponibilização de pessoal e
o conhecimento específico para o funcionamento dos espaços.
De maneira geral podemos verificar que existem muitas expectativas relacionadas ao uso do
Centro Olímpico de Treinamento no período pós-jogos. Na medida em que existem inúmeras
demandas, muitas possibilidades de uso são imaginadas e desejadas. Contudo, fica premente
a identificação de uma liderança que possa apontar uma direção e reunir os muitos envolvidos
e interessados em torno de objetivos comuns ou complementares.
Identificar os diferentes atores envolvidos e conhecer as suas expectativas é um primeiro e
muito importante movimento. Porém, a definição de estratégias claras e o estabelecimento de
um minucioso processo de planejamento são essenciais para o sucesso no desenvolvimento
do legado.
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Especialmente no que diz respeito ao uso pós-evento de novas instalações esportivas, é
fundamental que se reúna, o quanto antes, todos os envolvidos com o planejamento da
construção dessas instalações (comitê organizador, federações internacionais, financiadores) e
todos os possíveis envolvidos com o uso pós-evento (confederações, operadores, locatários).
A partir dessa reunião, deve ser criado, de forma mais ágil e precisa possível, um plano de
negócios para a instalação no período pós-Jogos (IOC, 2011).
Esse plano de negócios deve detalhar os recursos financeiros necessários e disponíveis, e
os custos de operação, manutenção e renovação das instalações. É importante definir as
responsabilidades e as contribuições de cada uma das partes envolvidas. Também é necessário
definir como as instalações serão utilizadas pelo público geral, pelos clubes e pelos atletas de
alto rendimento.
A partir da aprovação desse plano de negócios, ele deve se tornar o alicerce de qualquer acordo
entre os vários parceiros envolvidos.
Acompanhado do plano de negócio deve ser pensado também que tipo de organização poderá
ser utilizado para gerir essas instalações. A criação de uma fundação muitas vezes apresenta-se
como uma solução que garante a sua existência continuada. A cidade sede deve identificar o
modelo organizacional que vai usar o mais cedo possível.
Londres, por exemplo, em um primeiro momento, em 2009, criou a Olympic Park Legacy
Company, que mais tarde, em 2011, se expandiu para tornar-se a primeira Empresa Municipal
de Desenvolvimento do Reino Unido, chamada London Legacy Development Corporation.
Observa-se que todo o escopo de ação e a responsabilidade dessas corporações, em Londres,
foram claramente definidos e que um grande trabalho de planejamento, monitoramento,
registro e comunicação dos trabalhos tem sido realizado.
Algumas ações similares já foram experimentadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas
muito pouco pode ser observado em termos de resultado. Um primeiro movimento, nessa
direção, ocorreu em 2011, com a criação do Conselho do Legado da Cidade, que durou
apenas 2 anos e acabou sendo extinto em março de 2013. Atualmente, está sendo discutida
a possibilidade de criação de uma organização mais ampla, na forma de comitê, para as
discussões relativas ao legado.

3 | CONCLUSÃO
Entendemos que cabe aos atores envolvidos e, talvez de maneira mais direta, aos possíveis
maiores beneficiados com a existência desta nova estrutura (atletas, treinadores, COB,
confederações) tomar a dianteira nesse processo de mobilização e proposição de ações
necessárias para que o planejamento do legado do primeiro Centro Olímpico de Treinamento
do Brasil possa, de fato, tomar forma e ajudar a garantir os tão almejados benefícios de longo
prazo apresentados em nosso projeto de candidatura.
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Anexo 1
1.

Você conhece o projeto do Centro Olímpico de Treinamento? Pode descrever?

2. Em sua opinião, quais serão os maiores beneficiados com a criação do Centro
Olímpico de Treinamento? Por quê?
3. Em sua opinião, quem poderá utilizar o Centro Olímpico de Treinamento? Com
quais objetivos?
4.

Você visualiza algum uso complementar dessa estrutura? Qual?

5. De que maneira você acredita que você/sua instituição poderia utilizar o Centro
Olímpico de Treinamento?
6. Você acredita que as suas expectativas, em termos de utilização futura (pós-2016),
serão atendidas? Por quê?
7. Quem você acredita que deva ser responsável por custear a operação e a manutenção
do Centro Olímpico de Treinamento?
8. Você acredita que você/sua instituição poderá contribuir de alguma forma para a
manutenção do Centro Olímpico de Treinamento, a partir de 2016? Como/Por quê?

Anexo 2
1.

Jorge José Bichara — Gerente Geral de Alto Rendimento do COB;

2.

Gustavo Nascimento — Gerente Geral de Planejamento do Rio 2016;

3. Ney Wilson — Coordenador Técnico Internacional da Confederação Brasileira de
Judô;
4.

Lara Puglia Teixeira — Atleta Olímpica Brasileira de Nado Sincronizado;

5. Diogo Mattos — Morador do Condomínio Joia da Barra (Avenida Embaixador
Abelardo Bueno, 3000);

Anexo 3
1. – Você conhece o projeto do Centro Olímpico de Treinamento? Pode descrever?
a. Sim. A proposta do COT é a criação de um centro de treinamento voltado para o alto
rendimento, dotado de toda a estrutura e os serviços necessários para o aprimoramento da
performance esportiva.
b. Sim. Segundo a proposta dos Jogos do Rio 2016, o Centro Olímpico de Treinamento é
o maior legado esportivo dos Jogos para a cidade do Rio de Janeiro e para a América do
Sul. Será o primeiro centro de treinamento da região com toda a estrutura necessária de
alimentação, acomodação e suporte e acompanhamento ao treinamento, como laboratórios
e profissionais especializados.
c. Apenas de maneira informal. Nunca tive acesso ao projeto. Não conheço os objetivos
específicos do projeto, mas sei que visa atender às confederações e aos esportes,
aproximando-os da Ciência do Esporte.
d. Pelo o que sei será a moradia temporária dos atletas com toda uma estrutura auxiliar
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disponível.
e. Sei que existe uma proposta de criação de um Centro de Treinamento que englobaria
diversos esportes. Contudo, não conheço nenhum detalhe do projeto, como quais
estruturas serão utilizadas, quais os esportes estariam incluídos etc.

2 – Em sua opinião, quem serão os maiores beneficiados? Por quê?
a. O esporte olímpico brasileiro e o seus agentes. Os atletas, os treinadores e as confederações
brasileiras. Pois eles serão os usuários diretos da estrutura disponível. Além de uma grande
gama de profissionais - como profissionais da Saúde, Nutrição, gestores esportivos etc. que irão desempenhar suas funções no gerenciamento e na operação desse centro.
b. O atleta de alto rendimento brasileiro. Pois o propósito principal deste centro não é o
uso misto, centrado na recreação, mas sim o uso pelos atletas ou potenciais atletas de alto
rendimento.
c. Os atletas, sem dúvida. Pois esse centro vai permitir a aproximação do conhecimento da
Ciência do Esporte que vem sendo produzido dentro das universidades com a prática.
d. Os atletas olímpicos. Pois atualmente há pouco apoio e estrutura disponível para esses
atletas. São esportes que têm pouco patrocínio ou apoio dos clubes, por exemplo.
e. A maior beneficiada seria a população brasileira, pois este projeto tem o potencial para
pressionar a criação de uma efetiva política de esporte no país.

3 – Em sua opinião, quem poderá utilizar o Centro Olímpico de Treinamento? Com quais
objetivos?
a. Os atletas de alto rendimento e os atletas em desenvolvimento, com o objetivo de obter
performance esportiva. Além desse uso principal, pode-se planejar o uso de espaços e
horários ociosos por projetos que visem o benefício da população em geral, atentando para
que esse uso não prejudique o objetivo principal.
b. Qualquer pessoa que tenha potencial para ganhar uma medalha olímpica para o Brasil.
Esse espaço deve ser centrado ao treinamento de alto rendimento dos esportes olímpicos.
c. As confederações, utilizando as informações e os conhecimentos produzidos pelos
laboratórios desse centro, para o aprimoramento dos seus planejamentos.
d. Exclusivamente os atletas olímpicos, para preparação para competições.
e. Atletas de alto rendimento e atletas de base. As seleções principais e fundamentalmente um
grupo de atletas de base, que seriam estimulados através do contato direto e proximidade
com os atletas de ponta. O objetivo desse centro deve ser o fomento ao esporte, à pesquisa,
ao alto rendimento e às seleções olímpicas.

4 – Você visualiza algum uso complementar desta estrutura? Qual?
a. Difusão do conhecimento esportivo através de laboratórios de pesquisa aplicada e da
formação de treinadores, além do atendimento ao público em geral nos horários e espaços
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ociosos.
b. Sim. Ele pode se tornar um atrativo turístico, por se tratar de um marco histórico da
cidade do Rio de Janeiro e da América do Sul, como o primeiro Centro Olímpico de
Treinamento da região, oferecendo espaços para contemplação e serviços aos visitantes.
Além, é claro, do uso pela população de parte das instalações esportivas existentes quando
estas não estiverem sendo utilizadas para treinamento. Um terceiro uso possível seria a
parceria com universidades para a produção de conhecimento específico.
c. Não. Não vejo nenhum uso complementar para esta estrutura.
d. Se fosse possível viabilizar algum uso para o lazer das pessoas, como um espaço público,
por exemplo, seria interessante.
e. Competições nacionais e interfederativas, além de Training Camps internacionais e
pesquisa. Outra ação possível seria o desenvolvimento, pelos atletas que utilizam o centro,
de palestras para o público em geral (levar a sociedade para dentro do mundo esportivo).

5 – De que maneira você acredita que você/sua organização poderia utilizar o Centro Olímpico
de Treinamento?
a. Gerindo as atividades e os espaços voltados para o desenvolvimento da performance
esportiva.
b. Não vejo como isso poderia acontecer devido à natureza de minha organização.
c. Através de parcerias com o Comitê Olímpico Brasileiro, que seria o proprietário desta
estrutura.
d. Não sei. Eu acho que eu não poderia utilizar essa estrutura nem depois dos Jogos. Seria
uma área própria para profissionais. Mas seria muito interessante se houvesse áreas
complementares para o lazer.
e. Treinamentos, concentração de equipes e pesquisa.

6 - Você acredita que as suas expectativas, em termos de utilização futura (pós 2016), serão
atendidas? Por quê?
a. Tenho dúvidas. Devido à disputa de lideranças que existe no processo e a consequente falta
de alinhamento de objetivos.
b. Creio que não. Pois até agora, e não acredito que isso vá acontecer a tempo, não temos
uma governança definida.
c. Parcialmente. Pois temos um prazo muito curto pela frente e muitas coisas ainda precisam
ser definidas.
d. Duvido. Devido aos maus exemplos que já existem. De estruturas que foram construídas
sem muito planejamento, voltadas para atender uma demanda imediata, sem muita
preocupação com as possibilidades de uso futuro.
e. Não. Porque temos o exemplo de estruturas que ficaram sem uso adequado durante muitos
anos após os Jogos Pan-americanos.
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7 – Quem você acredita que deva ser responsável por custear a operação e a manutenção do
Centro Olímpico de Treinamento?
a. Depende do tamanho, do escopo e de uma série de fatores que ainda não estão
claros. Contudo, entendo que o Comitê Olímpico Brasileiro teria uma parcela
de contribuição com os custos de manutenção e recursos humanos e, assim como
acontece em diversos centros de treinamento no mundo, deveria haver uma parte
dos custos cobertos com recursos provenientes de verba pública, além dos recursos
provenientes de patrocínio.
b. Já que o objetivo principal do COT é o desenvolvimento do atleta de alto rendimento e
quem cuida do atleta de alto rendimento, no Brasil, é o Comitê Olímpico Brasileiro, creio
que ele deva ser o responsável pela operação deste centro. Contudo, não acredito que ele
tenha os recursos necessários para este custeio. Desta forma, ele precisa ser subsidiado ou
alguma outra operação deve ser realizada para poder gerar esse custeio. Acredito que uma
mescla de aportes de recursos advindos de patrocinadores e de subsídios do Governo,
balizados por um robusto plano de negócios, seria a alternativa neste caso.
c. Em se tratando de um projeto do Comitê Olímpico Brasileiro creio que ele deva viabilizar
os recursos, seja através da Lei Piva ou da Lei de Incentivo fiscal. Creio que será necessário
um conjunto de ações, envolvendo empresas através da Lei de Incentivo Fiscal, recursos
da Lei Piva e o próprio Ministério do Esporte. Não seria uma única fonte de recursos,
teria que se buscar várias fontes, até mesmo para o centro não ficar a mercê de um único
financiador que pode repentinamente mudar suas prioridades.
d. Empresas que normalmente estão envolvidas com o patrocínio de esportes olímpicos como
a Caixa Econômica Federal e os Correios ou, na ausência deles, o financiamento público.
e. Empresas privadas. Assim garantimos o gerenciamento profissional e sustentável.

8 – Você acredita que você/sua instituição poderá contribuir de alguma forma para a
manutenção do Centro Olímpico de Treinamento, a partir de 2016? Como/Por quê?
a. Sim. Através da disponibilização de equipamentos, serviços, recursos humano e financeiro,
além da busca por parcerias.
b. Apenas a partir do que fazemos hoje, referente ao planejamento desta estrutura, mas não
em sua operação futura.
c. Sim. Desde que tenhamos acesso às estruturas, creio que deva haver uma contrapartida
proporcional ao nível de utilização das estruturas. Além disso, os nossos especialistas
podem contribuir para a produção do conhecimento a ser desenvolvida nos laboratórios
do COT.
d. Acho difícil. Especialmente se não houver possibilidade de acesso às estruturas. Caso haja
alguma coisa como um clube, que dê acesso a determinados espaços e atividades, creio que
pudesse haver uma cobrança de mensalidade.
e. Sim. Poderia contribuir com o gerenciamento do centro ou com os projetos de base. Acho
que há um grande desperdício dos atletas, que são apaixonados por seus esportes e que
acabam não trabalhando efetivamente com a modalidade após o término de suas carreiras
esportivas.
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Resumo

A valorização da comunicação interna, nos dias de hoje, é a principal estratégia dos gestores
que buscam eficiência em sua organização. O presente trabalho tem por objetivo levantar ferramentas e métodos que possam contribuir para a melhoria da comunicação interna dentro da
Superintendência de Esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. Para captar os depoimentos e
as impressões, foram realizadas entrevistas com os gerentes e os colaboradores das unidades da
superintendência. O objetivo é contribuir na dinâmica da comunicação interna e apresentar
à instituição uma estrutura de integração que melhore o relacionamento dos colaboradores,
diminua os riscos, aumente a eficiência e atinja os objetivos dentro dos prazos estipulados.
Palavras-chave: Comitê Olímpico Brasileiro, comunicação interna, integração.

Abstract

The value of internal communication, nowadays, is the main strategy of managers who seek efficiency in their organization. This study aimed to investigate tools and methods that can contribute
to the improvement of internal communication within the Sports Superintendence of Brazilian
Olympic Committee. To capture the impressions and testimonies, interviews were conducted with
managers and employees from the Superintendence units. The goal is to contribute to the dynamics of internal communication and to provide the institution with an integration framework that
improves the relationship of employees, reduce risks, increase efficiency and achieve the objectives
within the deadlines.
Keywords: Brazilian Olympic Committee, internal communication, integration.
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1 | INTRODUÇÃO
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) foi criado em 1914, visando o desenvolvimento do
esporte olímpico no Brasil. O comitê tem como objetivo difundir o ideal olímpico no país e
fazer com que o esporte contribua para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade em
geral. Entre as atribuições da organização, destacam-se a coordenação e o envio das delegações
brasileiras aos Jogos Olímpicos, Pan-americanos e Sul-americanos e a elaboração de projetos
que visem o alto rendimento e o desenvolvimento do esporte brasileiro.
O COB é filiado ao Comitê Olímpico Internacional (COI), além de se relacionar com
os comitês olímpicos nacionais de outros países e com as federações internacionais. É o
maior representante do esporte brasileiro e reúne as 29 confederações de esportes olímpicos
(filiadas), além das 21 confederações responsáveis por modalidades que não participam dos
Jogos Olímpicos (vinculadas).
Em 2009, após a vitória do Rio de Janeiro como cidade-sede para os Jogos Olímpicos de
2016, o comitê passou por grandes transformações, lançou seu mapa estratégico e, desde
então, ações foram tomadas com o objetivo de elevar o Brasil à potência olímpica (meta
básica) e mantê-lo como tal (meta de longo prazo).
Foram realizadas modificações na estrutura interna do Comitê Olímpico Brasileiro, levando a
uma importante reestruturação, com a criação de novas áreas e de novas gerências.
Existem quatro superintendências no Comitê Olímpico (Superintendência de Esportes;
Superintendência de Finanças; Superintendência de Comunicação e Educação Corporativa e
a Superintendência Cultural), todas subordinadas ao presidente e ao Conselho Executivo. A
Superintendência de Esportes, objeto de estudo deste trabalho, possui atualmente o seguinte
organograma:

Figura 01: Organograma da Superintendência Executiva de Esportes, 2013.
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Antes da reestruturação, essa superintendência, também conhecida como Área de Esportes, se
concentrava em apenas uma gerência. A partir de 2011 iniciou-se o processo de fracionamento
até atingir a forma atual, dividida em cinco unidades gerenciais: Unidade de Integração
Esportiva; Unidade de Performance Esportiva; Unidade de Juventude e Infraestrutura;
Unidade de Gestão Estratégica e Legado; e a Unidade de Jogos e Operações Internacionais.
O mapa estratégico, que tem pautado as ações e as diretrizes do comitê, concentra os processos
e as metas da organização.

Figura 02 — Mapa Estratégico do Comitê Olímpico Brasileiro, 2009/2010.
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O fato dos Jogos Olímpicos de 2016 serem realizados no Brasil gera vantagens e desvantagens.
O COB trabalha sob a pressão de mostrar resultados. Grandes investimentos têm sido
realizados além de parcerias com outras instituições esportivas, tais como o Ministério dos
Esportes, as Forças Armadas, as confederações e a Prefeitura do Rio de Janeiro, estão sendo
negociadas visando a melhor preparação dos atletas brasileiros.
Porém, devido a esta reestruturação, os processos ainda não estão maturados, abalando as
relações interpessoais. Problemas como falta de comunicação interna são visíveis e desgastam
as relações interdepartamentais, levando a retrabalhos e tempo perdido em atividades que
poderiam ser realizadas em conjunto.
Este trabalho tem a proposta de analisar a comunicação interna na Área de Esportes do
Comitê Olímpico e sugerir soluções para que se criem mecanismos de articulação entre as
unidades gerenciais dessa área.

2 | DESENVOLVIMENTO
No ambiente organizacional, as pessoas tendem a se reunir em grupos, a fim de atingir as
metas e os objetivos estabelecidos pela organização. Para Menan (2010), “a interação entre as
pessoas e as empresas é fundamental para estabelecer um bom relacionamento interno e para
evitar possíveis conflitos entre as diferenças de objetivos dentro da organização”. Para que esta
interação ocorra é imprescindível que haja comunicação.
Comunicação pode ser entendida como a maneira como as pessoas se relacionam entre si,
dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos e informações. A comunicação interna
de uma organização relaciona-se com a prática e processos de comunicação dentro dessa
organização.
Para Drucker (1964), “é a comunicação interna que torna eficazes mensagens e ações destinadas
a motivar, incentivar, orientar, promover, desenvolver e integrar as pessoas de uma organização”.
De acordo com a autora Menan (2010), “a comunicação interna pode ser definida como
uma série de ferramentas utilizadas para promover a interação e a troca de informação entre
a empresa e seus colaboradores”.
A comunicação interna é alcançada por meio do diálogo e da troca de informações entre
os colaboradores da organização, no intuito de conciliar os interesses. Nesse sentido, Matos
(2009) afirma que “toda a energia organizacional é transmitida através de relações, processos e
comunicações como meio de enfatizar objetivos comuns, estratégias, compromissos e interações”.
Já Scroferneker (2003) afirma que “a comunicação organizacional engloba todas as formas
de comunicação utilizadas pela organização para relacionar-se e interagir com seus públicos”.
As ferramentas da comunicação interna abrangem a comunicação administrativa (e-mails,
memorandos e circulares), a social (boletins, painéis, jornais) e a comunicação interpessoal
(reuniões entre os colaboradores e seus superiores). Sendo que esta comunicação pode se
dar de diferentes formas: rede formal de pequenos grupos (reuniões), “rádio corredor” (a
informação informal, feita através de rumores) e comunicação eletrônica (e-mails, intranet e
extranet, páginas eletrônicas).
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A comunicação é uma ferramenta fundamental em qualquer organização. As grandes
organizações investem pesados recursos nessa ferramenta, pois entendem que os ganhos
futuros poderão ser maiores se todos trabalharem juntos em busca de um objetivo comum.
Conforme Sá, Bassani e Santos (2011), existem algumas barreiras que prejudicam a comunicação
organizacional. Essas barreiras podem prejudicar o fluxo das informações, por isso, faz-se
necessário identificá-las e criar processos que as anulem. Em seu artigo, os autores citam algumas
barreiras que atrapalham na comunicação interna de uma organização. Dentre elas:
“[...] 1. Sobrecarga de informações: característica que permeia empresas que carecem de identificação
imediata para que seus resultados negativos sejam mitigados, pois quando “funcionários ou gerentes
recebem uma sobrecarga de informações, eles não conseguem processar toda a informação”.
2. Pressão de prazos: a atenção voltada para atendimento a prazos fatais coopera para o isolamento do
trabalhador prejudicando a comunicação entre seus pares.
3. Colapsos na rede: item observado com frequência nas empresas, tanto pode significar alterações, na
rede eletrônica de comunicações, como abstenção do trabalhador em fornecer informações devido a
esquecimento.
4. Distorção de informação: significado da mensagem é alterado, de forma intencional ou não. A geração
das barreiras descritas nos itens anteriores concorre naturalmente para o surgimento deste item.
5. Ruídos: resultante da sobrecarga de informações. Significa qualquer coisa que altere a mensagem
original, desconfigurando sua estrutura [...]”.

Uma organização como o COB, que lida com um grande número de parceiros, como
confederações, governo, atletas, treinadores, patrocinadores, profissionais das equipes
multidisciplinares, centros de treinamentos, fornecedores, dentre vários outros, deve ter, por
prioridade, o desenvolvimento de mecanismos capazes de manter o perfeito diálogo entre
suas áreas de atuação.
Dessa forma, faz-se necessário encontrar e anular os obstáculos que impedem o adequado
fluxo da comunicação, mais integração de seus colaboradores e alcance das metas. Uma
organização em que a comunicação de suas diversas partes se faz de forma planejada ganha
eficiência e liderança em seu meio.
2.1 Metodologia
Foram realizadas entrevistas com os gerentes e os colaboradores de cada uma das cinco unidades
de Esporte, buscando captar suas impressões a respeito de como se dá a comunicação interna
entre estas unidades. O objetivo foi avaliar a situação atual da Área de Esporte e identificar
quais são as barreiras que prejudicam a comunicação interna e, dessa forma, propor soluções
e ferramentas para melhorar a integração dessa área.
Os gerentes são os líderes do processo de integração e devem compreender e divulgar, para
toda a organização, que o diálogo interno é fundamental e o diferencial para o atingimento
dos resultados. As entrevistas foram realizadas, em um primeiro momento, com os gerentes e
posteriormente com os colaboradores.
Foram realizadas 5 entrevistas com os gerentes de cada unidade, 6 com os colaboradores da
unidade de Planejamento Esportivo, 8 com colaboradores das outras unidades (2 colaboradores
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de cada unidade). Um total de 19 entrevistas. Elas obedeceram a um questionário qualitativo,
no qual o entrevistado pôde dar sua opinião livremente. As perguntas foram:
1.

O que você acha da comunicação entre as unidades da área esportiva?

2.

O que pode ser feito para melhorar o relacionamento entre as unidades?

A partir dessas perguntas, o entrevistado pôde expressar suas opiniões sobre o assunto de
forma livre. Ao criar alguns critérios para tabular e classificar as respostas, encontra-se o
seguinte resultado:
Tabela 01 — Pesquisa de opinião sobre a Comunicação entre as Unidades da Área Esportiva - 2013.

RESULTADO DA PESQUISA
O que você acha da comunicação entre as unidades da área esportiva?
Péssimo
0
0%
Ruim
12
63%
Indiferente
7
37%
Bom
0
0%
Excelente
0
0%
Total
19
100%
O que pode ser feito para melhorar o relacionamento das unidades?
Reuniões
8
42%
Troca de informações entre colaboradores
7
37%
Mais diálogo com o gerente
2
11%
Nada, já está bom
2
11%
Total
19
100%

Observou-se que as unidades gerenciais não se relacionam efetivamente. O colaborador de
uma unidade não sabe o que é produzido nas outras unidades, em que alguns trabalhos
realizados são complementares ou até mesmo iguais. Uma das hipóteses para a ineficiência
observada foi a rápida e necessária expansão do Comitê Olímpico Brasileiro, em virtude da
série de eventos esportivos que acontecem e irão se realizar no país. O que se torna claro é
que ainda não houve um adequado planejamento e estruturação das atividades de cada setor,
tornando o trabalho improdutivo e falho em diversas áreas.
O diálogo interno é um meio para se obter os resultados da organização. E é através do diálogo e
do feedback que se amenizam os conflitos internos e as comunicações deficientes. Pôde-se notar
que este diálogo entre as unidades gerenciais da Área de Esporte do COB ainda é ineficiente.
O cenário encontrado apresenta um problema: as ações são pouco integradas e as unidades
esportivas estão desalinhadas. As unidades não interagem de forma proativa. As metas
estabelecidas pelo comitê serão atingidas de forma mais eficiente quando houver um melhor
alinhamento entre essas unidades.
Os projetos realizados dentro de cada unidade da área esportiva precisam ser divulgados
e compartilhados com todos. Dessa forma, a gestão do conhecimento pode se aprofundar
e desenvolver a cultura organizacional. A comunicação gera transparência, confiança e,
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principalmente, motiva todos os colaboradores a seguirem as ações propostas pela organização
e a lutarem pelo mesmo objetivo.
O COB possui canais de comunicação (administrativos e sociais), porém, como percebido,
esses canais não são resolutivos. Uma estratégia de comunicação eficiente, que promova a
comunicação interpessoal, se torna necessária não só para guiar as ações internas como também
criar mecanismos para atender e fornecer instrumentos para um bom relacionamento entre
os colaboradores.
Assim, como afirma Guedes (2008), estes canais não funcionam como ponte de troca efetiva
de informações entre os departamentos:
“[...] Os conhecidos jornais de empresa que bajulavam os dirigentes já não têm mais espaço. A presença
das novas tecnologias reconfigura as formas de acesso e de apresentação dos conteúdos para seguir as
características da nova sociedade. A comunicação perde seu caráter instrumental, de algo que pode ser
transferido e usado para a realização das tarefas e motivação para a produtividade e torna-se estratégica,
pautada na participação, construção de sentidos e geração de resultados.”

Nesse mesmo sentido, Menan (2010) complementa que “de nada servem veículos e canais
oficiais de comunicação interna, tais como intranet, boletim e mural de notícias, se não
houver o desejo das lideranças para o diálogo e um ambiente favorável à troca de ideias”.
Atualmente, são realizadas reuniões periódicas. Semanalmente, os gerentes gerais se reúnem
e discutem assuntos de suas áreas. Mas essas informações nem sempre são repassadas aos
colaboradores e o processo de comunicação se quebra.
A Unidade de Gestão Estratégica e Legado, em parceria com a Ernst & Young, iniciou a
estruturação de um sistema de informações com dados de todos os atletas e confederações
atendidos pelo comitê. O sistema, conhecido como Ferramenta de Gestão Esportiva,
encontra-se em fase de testes e se propõe a centralizar as informações que serão fornecidas
pelas unidades da área esportiva do COB.
A criação de um banco de dados não garante uma melhor comunicação interna, isso porque,
considerando a visão de Guedes (2008), “o banco seria apenas um mero instrumento de
transmissão da informação”. Esse tipo de ferramenta não gera uma proatividade e sim apenas
uma “passividade” entre os colaboradores.
Em contrapartida a essa situação observada no comitê encontra-se a Unidade de Planejamento
Esportivo. A área tem desenvolvido um modelo de gerenciamento que será uma das bases para
a ferramenta de Gestão Esportiva. Esse modelo, uma série de planilhas compiladas, possui
desde informações básicas, como os dados dos atletas e da equipe multidisciplinar, passando
por informações financeiras, como a planilha orçamentária com todo o planejamento anual
da confederação e de suas receitas (Agnelo Piva, patrocínios e convênios), até a análise das
metas de participação e de resultados apresentados pela Confederação. Essas informações e
análises são feitas através de reuniões, diálogos e trocas de ideias entre os colaboradores da
unidade e as confederações.
A unidade possui como característica principal o compartilhamento de informações entre
si, a troca de ideias e o constante feedback entre o gerente e os colaboradores. Reuniões são
realizadas visando o constante alinhamento entre os gestores.
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No momento em que a unidade foi criada, em 2013, foi desenvolvido um mapa mental com
o objetivo de orientar e definir as áreas de atuação. Dessa forma, existe um planejamento de
todas as ações em busca dos resultados esperados. De acordo com este mapa, são quatro os
pilares de atuação da unidade.
Mapa Mental – Unidade de Planejamento Esportivo
1- Relacionamento
e Suporte às
Confederações

a.
Gerenciamento da
Lei Agnelo Piva

i. Planejamento anual da utilização da lei
ii. Análise de Projetos
iii. Monitoramento e controle dos projetos
iv. Aprovação da prestação de contas

b.
Acompanhamento
e auxílio às
Confederações

i. Orientação na utilização das diversas fontes de recurso
ii. Suporte diário
iii. Monitoramento dos demais projetos
iv. Representante da Confederação para o COB

2Inteligência
Competitiva

a.
Metodologia

i. Gerir conhecimento
ii. Benchmarking
iii. Ciclo PDCA

b. Análise
Estratégica
Esportiva

i. Análise comparativa das modalidades
ii. Análise individual
da modalidade

1. Análise de atletas
estrangeiros

a.
Identificação
b.
Monitoramento
c.
Oportunidades e
Ameaças

2. Análise de atletas
brasileiros

a. Serviços
oferecidos
b. Melhores
resultados
c.
Oportunidades e
Ameaças
d.
Monitoramento

2. Análise de atletas
brasileiros

a. Serviços oferecidos
b. Melhores resultados
c. Oportunidades e Ameaças
d. Monitoramento

3- Plano Esportivo
de Curto Prazo –
2016

a. Diagnóstico atual da Confederação
b. Mapeamento dos atletas para 2016
c. Expectativas de resultados
d. Análise SWOT
e. Portfólio de
Objetos

i. Avaliação
ii. Monitoramento

f. Capacitação de profissionais
4- Plano Esportivo
de Longo Prazo –
2020

a. Identificação e monitoramento dos atletas
b. Identificação de instalações esportivas
c. Análise do plano realizado para 2016
d. Comparação evolutiva das Confederações
e. Plano esportivo para 2020

Tabela 02 — Mapa Mental da Unidade de Planejamento Esportivo/COB - 2013
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Visando o alinhamento das atividades e uma melhor integração entre os gestores da área, foram
elaborados dois ciclos (um anual e um semanal). As ações são monitoradas semanalmente e
o planejamento segue um ciclo PDCA (Plan / Do / Check / Act), ou seja, a ação é planejada,
realizada e passa por uma constante verificação e controle, com o intuito de garantir a melhor
eficiência e a menor probabilidade de erros durante o processo.
Esse modelo de gerência não é comumente desenvolvido e praticado por toda a área esportiva
do comitê. Por possuir menos chance de falhas, poderia ser uma referência a ser seguida por
todas as outras unidades.
Ao propor este modelo de gestão deve-se contar também com um possível risco inerente a
todo o processo. Como afirma Varella (2004), “independente da complexidade do projeto,
as considerações a respeito de seus riscos específicos devem fazer parte do esforço inicial de
planejamento”.
Dessa forma, é necessário informar que os riscos podem ser desde a não aceitação desse modelo
por parte das outras unidades até a não aceitação por parte da Unidade Administrativa, por
se tratar de um processo não proposto por eles.
Para que o processo não seja vetado já em seu planejamento e corra o risco de não ser realizado,
a estratégia é apresentar essa proposta à Unidade Administrativa e mostrar os pontos positivos
do projeto e os possíveis impactos à organização caso esta integração não se formalize.
De acordo com o histórico cultural do comitê, a inserção de novos processos não é sempre
bem-aceita. O risco de que o processo dê errado por causa da não aceitação por parte das outras
unidades é muito alto. A estratégia para se evitar os impactos desta não aceitação é realizar
reuniões entre os gerentes das Unidades da Área de Esporte, junto com o superintendente de
esportes, para que a questão seja debatida e seja escolhida a melhor maneira possível de inserir
os novos procedimentos.
Segundo Varella (2003), ”o autoconhecimento, a cultura e mesmo as políticas da organização
em relação a riscos são fatores que diferenciam e afetam o planejamento do gerenciamento de
riscos”. Avaliar a forma que este modelo será proposto e anunciar para toda a organização o
projeto desde o início é fundamental para gerenciar esses riscos e diminuir a possibilidade de
que o projeto não seja realizado.
Segue abaixo o Ciclo Anual e o Semanal da Unidade de Planejamento Esportivo.
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Figura 03 — Ciclo Operacional Anual – Unidade de Planejamento Esportivo/COB, 2013.

Figura 04: Ciclo Operacional Semanal – Unidade de Planejamento Esportivo/COB, 2013.

Buscando sanar as deficiências de comunicação encontradas e aumentar a eficiência da
Área Esportiva, sugere-se estender este modelo de planejamento de atividades para todas as
unidades da área. Propõe-se a elaboração de um processo formal, em que seja estabelecida a
padronização de relatórios, a definição de tarefas, responsabilidades e prazos de entrega em
cada reunião realizada.
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As decisões das reuniões semanais, em que os gerentes de cada unidade apresentam as atividades
de seu departamento, serão inseridas no relatório final da reunião e ele será repassado aos
colaboradores de cada unidade. Além disso, sugere-se uma reunião quinzenal com todos os
colaboradores das unidades, seguindo o mesmo formato de elaboração de pauta, definição de
tarefas e confecção de relatório com a ata e os próximos passos.

3 | CONCLUSÃO
A comunicação é realizada pelas pessoas e para as pessoas da organização. A gestão mais
complicada que existe atualmente é justamente a de pessoas. Técnicas são aprendidas
diariamente, porém, esse relacionamento entre as pessoas é o diferencial em uma organização.
Desde que o atual mapa estratégico do Comitê Olímpico Brasileiro foi lançado, ações de
reestruturação interna e externa têm sido realizadas, visando atingir o maior objetivo da
organização, que é tornar e manter o Brasil uma potência olímpica.
O COB é o responsável por enviar a delegação brasileira aos Jogos Olímpicos e, depois dos
Jogos, é o responsável pela apresentação dos resultados a toda a sociedade. Porém, ele não
está sozinho na preparação dos atletas. Ele depende da parceria com as outras instituições que
lidam com o esporte nacional e que participam do processo de preparação dos atletas.
O grande desafio do comitê, como de qualquer organização, é se comunicar de forma
eficiente com todos os seus parceiros. Uma comunicação eficiente pode levar ao sucesso de
uma organização, mas da mesma forma uma má comunicação pode atrapalhar os projetos da
organização.
A comunicação interna favorece a comunicação externa, por isso, é necessário que a
organização esteja preparada para atender às necessidades de seus colaboradores a fim de
funcionar da melhor maneira possível. A eficiência da organização dependerá de um trabalho
em equipe de todos os envolvidos, mesmo que sendo de áreas distintas, espera-se que todos
“lutem pelo mesmo time”. É muito importante que ocorra uma integração interna, na qual
os colaboradores mantenham um contínuo fluxo de informações e diálogos.
É necessário ter em mente que o diálogo permanente com as equipes possibilita a clareza dos
objetivos e a união dos esforços a favor de um senso comum da missão da organização.
É por meio da adequada comunicação que a organização pode receber, oferecer e canalizar
informações, e construir conhecimento, tomando decisões mais acertadas e ampliando sua
eficiência.
A partir das informações analisadas, nas entrevistas com os gestores e funcionários da Área
de Esportes do Comitê Olímpico Brasileiro, pode-se afirmar que se faz necessário atrelar, ao
calendário de reuniões e discussões, um planejamento de elaboração de ideias e decisões, ou
seja, um processo formal com normas e diretrizes a serem realizadas a cada reunião e em cada
unidade.
A criação de um banco de dados não é suficiente para resolver o problema do fluxo das
informações entre os colaboradores da área esportiva. É necessário analisar e propor ações a
partir das informações obtidas por meio desse banco, que serão proveitosas se realizadas por
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meio de diálogos, questionamentos e interação entre todos os envolvidos.
A Área de Esportes passou por um crescimento muito rápido nos últimos anos. Porém, o
processo de comunicação precisa acompanhar as evoluções do comitê. É necessário que todas
as unidades estejam alinhadas e em constante diálogo para que a integração seja eficiente, o
trabalho seja produtivo e as metas estabelecidas sejam atingidas.
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Resumo

A partir do quadro atual dos saltos ornamentais, no Brasil, foi realizado um diagnóstico da
modalidade, o qual serviu de referência para a comparação com outros esportes e verificação
do potencial de crescimento deste esporte no país. A comparação feita com outras modalidades (i.e. boxe, judô e nado sincronizado) indicou um nível superior de organização dessas
modalidades, em relação aos saltos ornamentais, desde a formação de atletas de base até de
alto desempenho. Resultados obtidos apontaram, como principal ponto positivo, as pessoas
envolvidas na operação da modalidade, atletas, técnicos e parentes que apoiam os mesmos.
Como principais pontos negativos foram indicados: a falta de governança na modalidade e,
como consequências, a ausência de infraestrutura adequada para a prática do esporte e de
investimentos. Os resultados ainda indicaram que alterações na atual estrutura organizacional
da CBDA, assim como investimentos na modalidade e mais exposição dos saltos ornamentais, poderão vir a ser alternativas para o desenvolvimento desse esporte no Brasil. Os estudos realizados possibilitaram a conclusão que uma das maiores barreiras para o crescimento
dos saltos ornamentais no país é de caráter político-administrativa, caracterizada por uma
gestão inadequada, não transparente e que não corresponde às expectativas dos principais
interessados.
Palavras-chave: saltos ornamentais; gestão esportiva; Brasil; desenvolvimento.

Abstract

A diagnosis of the present situation of diving in Brazil was carried out. The study was used for a
comparison between other sport modalities and diving in order to understand its growth potential
in the country. As a result, sports such box, judo and synchronized swimming indicated a higher
level of organization from grassroots to high performance athletes. The major positive point identified was the participation of the people directly involved in the operation of the sport, athletes,
coaches and relatives who have supported them. However, the lack of governance in the sport was
identified as a negative point. This issue drives to other problems, such as the a lack of adequate
infrastructure for proper practice and the lack of investments. The results also indicated that organizational changes in the current structure of CBDA, new investments and a greater exposure
of the modality, may prove to be alternatives for its development in Brazil. The study concludes
that one of the main barriers to the growth of diving in Brazil has a political and administrative
character followed by an inadequate and not transparent management in which does not reflect
the expectations of key stakeholders.
Keywords: springboard diving; sports management; Brazil; development.
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1 | INTRODUÇÃO
Na Grécia antiga, o mergulho passou a ser utilizado como um meio de lazer. Nessa época, sua
prática era feita nos mares e rios onde os praticantes se atiravam de grandes alturas (rochedos
e penhascos) para a água. Já no século XVII, essa prática passou a ser realizada no Norte
Europeu, pela Alemanha e Suécia, com o intuito de ginástica e treinamento militar.
Em 1900, os saltos ornamentais entraram nos Jogos Olímpicos (JO) com o objetivo de
demonstração. Em 1901, foi fundada a Amateur Diving Association, passando a dirigir e
a administrar a prática da modalidade pelo mundo. Em 1904, teve sua estreia nos Jogos
Olímpicos, mas somente em 1908, foi oficialmente introduzido nos Jogos de Londres com a
prova masculina.
Desde sua origem, nos Jogos, até 1920, o esporte era dominado pela Alemanha e Suécia.
Os Estados Unidos também o praticavam, mas, até então, não conseguiram ultrapassar os
europeus, fato que se deu após a Segunda Guerra Mundial e os manteve na hegemonia até o
início dos anos 1990. Após esse período, os chineses se tornaram líderes na modalidade, fato
que se mantém até os dias atuais. No Brasil, a prática da modalidade teve início em São Paulo,
com a primeira competição de saltos organizada pelo Clube Esperia, em 1911. A primeira
competição de nível nacional foi realizada dois anos depois, na cidade do Rio de Janeiro, na
enseada de Botafogo, em 1913.
Adolfo Wellisch, campeão nacional desde 1913, foi o primeiro brasileiro a participar nos Jogos,
em 1920, na Antuérpia. Abaixo segue o quadro de participação do Brasil nas Olimpíadas.
Quadro 01 — Apresentação dos principais atletas brasileiros de saltos ornamentais
participantes de 14 edições olímpicas (VIEIRA; FREITAS, 2006)
Jogos Olímpicos

Ano

Participantes

Antuérpia

1920

Adolfo Wellisch

Londres

1948

Milton Busin

Helsinki

1952

Gunna Kennitz
Haroldo Mariano
Milton Busin
Arie Hanitz
Melbourne

1956

Mary Dalva
Fernando Telles

Roma

1960

Fernando Telles

Motreal

1976

Milton Braga

Moscou

1980

Milton Braga

Los Angeles

1984

Angela Mendonça

Seul

1988

Angela Mendonça

Barcelona

1992

Silvana Neitzke

Sidney

2000

Cassius Duran
Juliana Veloso

Atenas

2004

Cassius Duran
Cesar Castro
Hugo Parisi
Juliana Veloso
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Pequim

2008

Cassius Duran
Cesar Castro
Hugo Parisi
Juliana Veloso

Londres

2012

Cesar Castro
Hugo Parisi
Juliana Veloso

(Atualizações de responsabilidade do autor)

O estudo realizado tem como limites a identificação da real situação dos saltos, no Brasil, verificar
os pontos positivos e identificar os pontos negativos que prejudicam o desenvolvimento do
esporte. Essa identificação será feita através de um questionário e análise exploratória de dados
estatísticos para alguns stakeholders da modalidade (atletas, ex-atletas, técnicos e dirigentes).
Paralelamente, será realizado um estudo a fim de investigar o que algumas modalidades
esportivas fizeram para alcançar o sucesso em nível mundial (judô, boxe, nado sincronizado).
O diagnóstico se constitui das principais características encontradas, em termos de gestão,
que possam atender com suas experiências os problemas encontrados na modalidade para
neutralizar esses aspectos e melhorar o desenvolvimento dos saltos no Brasil.
Em 1960, foi fundada a Confederação Brasileira de Natação (CBN), em 1988, essa organização
passou a ser conhecida como Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que
administra os saltos ornamentais, a natação, o polo aquático, o nado sincronizado e a maratona
aquática. Possui a missão de dirigir, administrar, incentivar e fomentar o desenvolvimento dos
esportes aquáticos no Brasil. Funciona como uma corporação moderna, com visão de tornar
os esportes aquáticos brasileiros uma referência nacional e internacional para a formação de
atletas de alto rendimento.
No âmbito mundial, os esportes aquáticos são geridos pela Federação Internacional de
Natação (FINA). Os principais torneios de saltos organizados pela FINA são os mundiais dos
esportes aquáticos, Copa do Mundo, Grand Prix Mundial – com um total de 8 etapas anuais
e mundiais juvenis – e atualmente o World Series, onde os 8 melhores atletas ranqueados, no
ano, são convidados para o evento.
Os saltos ornamentais têm como modalidades o trampolim de 1 e 3 metros e a plataforma
de 5, 7,5 e 10 metros. Essas modalidades ainda podem ser praticadas individualmente ou em
duplas, totalizando 8 provas olímpicas.
Atualmente, em âmbito nacional, dos 27 estados da Federação apenas 5 têm infraestrutura,
pessoal e clubes que oferecem a prática da modalidade e formam a totalidade dos atletas de
alto rendimento de saltos ornamentais. Segundo Da Costa et al. (2006), são 9 clubes filiados
a CBDA, com 610 atletas registrados no COB e 470 regulares.
Apesar do clima favorável, do grande número de piscinas disponíveis e com ao menos 12
estados com infraestrutura de piscinas e plataformas adequadas para a utilização da modalidade
– destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os quais possuem ca. 60 piscinas
aptas para a prática dos saltos ornamentais – o Brasil possui poucos praticantes do esporte.
Foram selecionadas 3 modalidades de esportes para uma comparação com os saltos
ornamentais. Esses esportes foram escolhidos por serem ou terem modalidades individuais
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para os quais determinados países obtiveram grande sucesso em seu desenvolvimento (e.g.
Cuba e Canadá).
Segundo Rosas (2011), a oportunidade de crescimento e desenvolvimento dos esportes
olímpicos, no Brasil, se torna evidente na medida em que o país se prepara para sediar os
Jogos.
No entanto, Rosas (2011) realiza um diagnóstico do nado sincronizado, no Brasil, referente
às principais forças, fraquezas, ameaças e oportunidades dentro da modalidade. Este
diagnóstico é realizado com base em uma comparação com o nado sincronizado no Canadá e
consegue de maneira efetiva apresentar os principais pontos positivos da modalidade (forças
e oportunidades) como sendo: grande interesse do espectador; patrocinador forte; um bom
aproveitamento dos recursos disponíveis; comprometimento de profissionais que atuam na
operação ou em apoio à modalidade; realização de eventos internacionais; fontes de recursos
devido à Lei de Incentivo (Lei n° 11.438); realização de jogos de caráter internacional; e, por
fim, o apoio governamental.
Rosas (2011) apresenta ainda os principais pontos negativos (ameaças e fraquezas) do nado
sincronizado como sendo: pouca exposição na mídia; número reduzido de praticantes; falta de
capacitação de recursos humanos nas federações; falta de instalações adequadas; intercâmbio
internacional insuficiente; possibilidade de perda do patrocinador; competição com outros
esportes; diminuição de atletas filiados; e a falta de interesse de profissionais se capacitarem.
Em relação ao boxe, a escola cubana tem tradição na formação de atletas de alto desempenho.
Exemplo: o boxeador Teófilo Stevenson, que atuou com sucesso nas Olimpíadas de Moscou,
1980; Montreal, 1976; Munique, 1972, e Felix Savon, da mesma forma atuando nas
Olimpíadas de Barcelona, 1992; Atlanta, 1996; Sidney, 2000, ambos campeões olímpicos
de boxe em três edições dos Jogos (OLIMPICS, 2013). O sucesso na formação de atletas
olímpicos, no boxe cubano, se deve, em grande parte, à qualidade da gestão e ao planejamento
na formação de atletas. No programa de preparação de desportistas de boxe de Cuba é possível
verificar a qualidade na organização, gestão, planejamento e monitoramento das principais
etapas envolvidas, na formação dos atletas de alto desempenho, além do boxe exigir pouco
em termos de infraestrutura e custo para a prática do esporte (GARCIA; CARÓN, 2007).
O programa é caracterizado por um objetivo geral que inicialmente visa a busca de atletas
com características morfológicas e psicofuncionais adequadas para a prática da modalidade.
Recruta atletas de 11 e 12 anos até o início da idade adulta, entre 17 e 18 anos. O objetivo
geral busca a formação de atletas que se desenvolvam além das capacidades técnicas e táticas
inerentes à modalidade, busca o desenvolvimento do corpo e psicofuncional visando à
formação através do boxe, não só de lutadores, mas também cidadãos cubanos formados com
alto nível de ética, moral, respeito e valores (GARCIA; CARÓN, 2007).
Desta forma, torna-se evidente que o sucesso na formação de atletas de boxe de alto rendimento,
em Cuba, se deve, em grande parte, ao sistema organizado, o adequado acompanhamento
dos atletas do ponto de vista físico e psicológico, à manutenção da infraestrutura mínima de
treinamento com monitoramento contínuo e ao incentivo para a formação dos atletas de alto
rendimento.
Outro esporte de sucesso internacional é o judô cubano, que ocupa atualmente a 5ª posição
no quadro de medalhas olímpicas por modalidade (OLIMPICS, 2013). Muito parecido com
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o boxe, também se desenvolveu através de um programa de preparação para o desportista que
contém uma adequada gestão e um excelente planejamento em nível nacional e internacional.
De acordo com Infante e Peñalver (2007), o judô cubano se desenvolveu através de uma
política nacional de esportes, aonde consta que o esporte é um direito do povo, busca atender
o maior número possível de crianças e tem sua operação centralizada no Instituto Nacional
de Esporte, Educação Física e Recreação (INDER).
Para isso, foi criado o programa de preparação do desportista, padronizado em todo
país que possui como objetivo inicial as categorias de base do esporte, com o objetivo de
desenvolvimento físico, técnico-tático e psicológico, além de reflexões sobre a formação
dos valores. Outro ponto fundamental para o sucesso do judô cubano foi a preparação e a
formação dos profissionais, através da qual foi viabilizado um trabalho de aperfeiçoamento
do programa, fazendo com que esse esporte cubano se mantivesse em destaque ao longo dos
anos (INFANTE; PEÑALVER, 2007).
Com base nos estudos realizados pode-se perceber que os países que se desenvolveram,
em determinados esportes, precisaram se estruturar em termos de organização, gestão
e planejamento. As primeiras tarefas a serem realizadas são a preparação, a capacitação de
pessoas para que elas pudessem auxiliar na organização e o planejamento de um programa
voltado aos esportes que atendesse a seus objetivos. Outro aspecto interessante é que mesmo
visando a formação de atletas de alto rendimento, os programas não deixam de se preocupar
com a construção de cidadãos e o desenvolvimento de valores.
O sucesso e as metas alcançadas, nos esportes analisados, foram resultados de um intensivo
trabalho de base que foi monitorado não só de maneira qualitativa, mas também com
indicadores quantitativos de tempo, a qual foi possível colher as benesses no alto rendimento.
Este trabalho visa identificar o potencial de crescimento dos saltos ornamentais, no Brasil,
através de um diagnóstico da situação atual e comparação com metodologias de gestão de
outras modalidades que podem contribuir para o desenvolvimento da modalidade no país.
O Brasil conquistou o direito de sediar os Jogos de 2016, fato inédito no país. Esse evento traz
consigo, não só um grande show ou evento isolado, mas também oportunidades para um país
se desenvolver em diversos aspectos, como: infraestrutura esportiva, melhorias no transporte
público, segurança, sistemas aeroportuários, turismo, entre outros.
A conscientização da população sobre a importância da prática de um esporte ou atividade
física, além de instalações adequadas para a prática das modalidades, é um legado que pode
permanecer após os Jogos, de forma a gerar um novo grau de cultura esportiva no país.
Com novas instalações esportivas e mais atenção da mídia haverá mudança na cultura
esportiva e, como consequência, uma tendência a um maior número de adeptos à prática de
modalidades olímpicas, pois o esporte atua não só na formação de atletas, mas também de
cidadãos. A partir da oportunidade de sediar os Jogos e com a necessidade de desenvolver os
saltos ornamentais, se faz necessária a realização de trabalhos que busquem o desenvolvimento
da modalidade.
Haja vista que até o momento não existem trabalhos de cunho acadêmico explorando aspectos
organizacionais e administrativos para os saltos ornamentais, o que torna esse trabalho inédito
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na área. Em função de a modalidade possuir poucos profissionais qualificados, esse trabalho
também apresenta a importância de se preparar recursos humanos capacitados.

2 | DESENVOLVIMENTO
Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica, a partir do levantamento de publicações,
obras e estudos dos saltos ornamentais desde suas origens até os dias atuais e suas principais
características e comparação com três modalidades, buscando desenhar um quadro atual
e moderno da prática de gestão esportiva para verificação de mudanças possíveis para o
desenvolvimento da modalidade.
Também foram utilizadas técnicas metodológicas de análise do conteúdo visando identificar
o que está em voga na literatura sobre o tema (VERGARA, 2012). É importante salientar
que o maior volume de publicações sobre o tema versa sobre biomecânica dos movimentos
envolvidos, na prática do esporte e metodologias de treinamento de atletas de alto desempenho,
sendo raras ou inexistentes obras versando sobre a gestão esportiva da modalidade.
Optou-se também pela realização de questionários de pesquisa, os quais foram submetidos
online para atletas, ex-atletas, técnicos e dirigentes de saltos com o objetivo de enriquecer a
literatura existente sobre o tema com dados qualitativos e quantitativos. Desta forma, sendo
uma das principais fontes para obtenção de dados visando à identificação do potencial de
crescimento dos saltos ornamentais no Brasil.
A partir dos resultados obtidos, os dados foram examinados e foi realizada uma comparação
do estado atual dos saltos ornamentais, no Brasil, com outras modalidades.
A amostragem realizada foi não probabilística, pois não foi levada em conta a sua probabilidade
de ocorrência e visa inicialmente uma abordagem exploratória dos dados, buscando caracterizar
uma população representativa que constitui os saltos ornamentais no Brasil. De forma que
inicialmente foi realizado um estudo na amostra constituída de 35 pessoas, que de alguma
forma têm ou tiveram relação com saltos ornamentais, como atletas, ex-atletas, técnicos,
dirigentes, árbitros ou ocupantes de cargos administrativos de apoio à modalidade.
Estudos iniciais indicaram que a amostra teve pessoas com idade entre 16 e 72 anos
respondendo aos questionários, com média de idade de 34,54 e desvio padrão de 13,10. A
moda das idades foi identificada como sendo 35 anos, então a população é composta por
pessoas já na fase adulta com a maturidade adequada para fornecer respostas compatíveis com
os estudos realizados.
Foi verificado também a partir dos estudos, que ca. de 45,71% da amostra é composta por
profissionais de Educação Física que atuam ou atuaram direta ou indiretamente com saltos
ornamentais. Outro indicador observado é que existem pessoas, na faixa etária acima de 50
anos, que atuam na modalidade.
O quadro 02, a seguir, apresenta um resumo das estatísticas descritivas em relação a variável
idade. E a figura 01, o histograma da distribuição do parâmetro idade.
Quadro 02 — Estatísticas descritivas do parâmetro idade para as pessoas que responderam ao questionário
intitulado: “Opinião da família dos saltos ornamentais”.
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Figura 01 – Histograma da distribuição de idades das pessoas que compõe a amostra que
respondeu ao questionário intitulado: “Opinião da família dos saltos ornamentais”.
A amostra obtida ainda permitiu a análise exploratória dos dados referentes ao tempo de
permanência de atletas nos saltos ornamentais. Os resultados indicaram que o tempo de
permanência na modalidade de ca. de 80% da amostra foi de 23,5 anos. Todos os procedimentos
de análise exploratória dos dados foram realizados conforme métodos tradicionais descritos
em Levine et al. (2002) e Lapponi (2005). O quadro 03, a seguir, apresenta os resultados da
análise exploratória dos dados realizada para a variável tempo no esporte.
Quadro 03 — Estatísticas descritivas do parâmetro tempo na modalidade para as pessoas que responderam ao
questionário intitulado: “Opinião da família dos saltos ornamentais”.

Os resultados apresentados indicaram a média de 19,18 anos para a permanência de atletas,
na modalidade, atuando direta ou indiretamente e desvio padrão de 12,62, desta forma
é importante salientar que a média e o alto desvio padrão relativo estão distorcidos pela
influência de outliers, principalmente em referência as pessoas que atuam há mais de 40 anos
na modalidade, totalizando 3 pessoas. A moda da amostra foi identificada entre 3,5 a 9 anos,
o tempo máximo de permanência foi de 58 anos e o tempo mínimo de 3,5 anos, definindo
um intervalo de 54,5 anos entre os valores de mínimo e máximo. A figura 02 apresenta o
histograma com a distribuição da variável tempo no esporte.
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Figura 02 — Histograma da variável tempo no esporte que compõe a amostra por quem respondeu ao questionário intitulado: “Opinião da família dos saltos ornamentais”.

A primeira das questões apresentadas, no questionário, fez referência aos principais pontos
positivos presentes na modalidade que poderiam fazer diferença em seu desenvolvimento. A
tabela 01 apresenta os resultados obtidos e ranqueados a partir da interpretação das respostas
nos questionários enviados aos entrevistados.
Tabela 1 — Resultados obtidos com base na identificação dos principais pontos positivos existentes na
modalidade

1

Potencial Humano

18,7%

2

Atletas

17,3%

3

Infraestrutura

16,0%

4

Clima

14,7%

5

Excelência técnica

10,7%

6

Incentivos Financeiros

9,3%

7

Talentos Individuais

8,0%

8

Esporte Radical

2,7%

9

Organização

2,7%

TOTAL

100,0%

Pode ser verificado que o principal ponto positivo foi o potencial humano, interpretado como
conjunto de capacidades inatas de um grupo de pessoas e sua habilidade para realizações
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futuras, seguido pelos atletas, os quais persistentemente vêm mantendo a modalidade e sua
prática, no Brasil, ao longo dos anos, e ranqueada, na terceira posição, a infraestrutura, em
referência principalmente a grande quantidade de piscinas para a prática da modalidade.
A segunda questão apresentada, no questionário, tinha a finalidade de identificar os principais
pontos negativos presentes na modalidade que impedem seu desenvolvimento. Os resultados
obtidos a partir das respostas são apresentados a seguir.
Tabela 02 — Apresenta os resultados obtidos com base na identificação dos principais pontos negativos existentes na modalidade.
1

Falta de infraestrutura

23,08%

2

Falta de incentivo financeiro

17,09%

Falta de gestão e planejamento

17,09%

4

Falta de cultura esportiva da modalidade

11,11%

5

Falta de profissionais qualificados

10,26%

6

Falta de exposição na mídia

7,69%

7

Falta de políticas apropriadas de incentivo à modalidade

3,42%

8

Falta de material acadêmico sobre a modalidade

2,56%

9

Baixo número de praticantes

2,56%

10

Centros de treinamento mal distribuídos geograficamente

1,71%

11

Dificuldades na importação de equipamentos

1,71%

12

Poucos atrativos para os iniciantes na modalidade

0,85%

13

Parque Aquático Júlio Delamare

0,85%

Total

100,00%

Os resultados obtidos indicaram a falta de infraestrutura como principal ponto negativo
presente na modalidade, o que, em comparação com a infraestrutura apresentada, nos pontos
positivos, gera uma dicotomia, a qual pode ser explicada, pois há infraestrutura disponível
(piscinas), porém nem todas possuem os equipamentos adequados para a prática da modalidade
(i.e. trampolins; salas de treinamento no seco; colchões; cintos; camas elásticas etc.) ou são
utilizadas. Na segunda posição, empatados com 17,09% dos entrevistados indicando como
pontos negativos, ficaram a falta de incentivo financeiro e a falta de gestão e planejamento. A
última das questões tem suas respostas apresentadas na tabela 03.
Tabela 03 — Resultados obtidos com base na resposta dos entrevistados à pergunta: “O que você acredita que
o Brasil precisa fazer para se desenvolver na modalidade, qual seria o ideal?”.
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1

Investimentos

26,85%

2

Alterações na estrutura organizacional

23,15%

3

Divulgação da modalidade

19,44%

4

Incentivos a clubes para o desenvolvimento da modalidade

16,67%

5

Maior número de eventos

13,89%

Total

100,00%
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Como pontos mais importantes para que o Brasil tenha uma estrutura ideal, nos saltos
ornamentais, em primeiro lugar, com 26,85% das respostas, foi o investimento, na
forma de incentivos, para a aquisição de equipamentos para a prática da modalidade e,
consequentemente, execução de trabalhos para o desenvolvimento técnico dos atletas, os
investimentos para suprir os profissionais necessários para o esporte, financiamento para
realização e participações em competições (nacionais e internacionais), além de intercâmbios
com outros países com excelência técnica na modalidade, e, por fim, o financiamento de
novos locais de treinamento.
Em segundo lugar, surge uma questão de ordem político-estrutural, para a qual os entrevistados
indicam a necessidade de alterações, na estrutura organizacional dos saltos ornamentais, pois
apresentam resultados que o esporte não possui pessoas capacitadas, em nível adequado, para
ocupação dos cargos para os quais são designadas, consequentemente, gerando problemas de
ordem administrativa e gerencial na modalidade.
Por fim, apontada, na terceira posição, como fundamental para o desenvolvimento do esporte,
foi a divulgação da modalidade, na forma de mais eventos, aparição e disseminação em mídia
de maneira geral.
A partir da descrição do panorama atual da modalidade foi possível o diagnóstico dos principais
entraves para o desenvolvimento dos saltos ornamentais e possíveis ações que podem vir a
mitigar problemas e trazer evolução para a modalidade. Foi observado, através de comparação
com outros esportes e informações dos questionários, que há efetivamente problemas oriundos
da estrutura organizacional, que atualmente não possui um quadro claro e preciso acerca dos
cargos existentes com indefinições, nas funções exercidas por colaboradores, bem como suas
responsabilidades.
Além do fato de que a maioria dos profissionais atuantes, em cargos de gestão da modalidade,
não possuem conhecimento adequado dos saltos ornamentais, também não têm qualificação
exigida para os cargos e as funções dentro da estrutura organizacional. Desta maneira, atuam
com baixa eficiência e não atendem as demandas do esporte, atletas e, até mesmo, dos próprios
colaboradores.
Consequentemente há impactos decorrentes desse problema: falha na comunicação interna e
externa, falta de comprometimento dos profissionais dentro do órgão (CBDA) e a ausência
ou a inexistência de projetos para a modalidade, os quais, quando existentes, são inadequados
e não atendem as necessidades dos saltos ornamentais.
Outras situações verificadas, a partir do diagnóstico, foram os conflitos de interesses
caracterizados pela desoneração de algumas modalidades em detrimento a outras, além de
eventos esportivos e competições com baixo nível de organização, nos saltos ornamentais,
o que tem como consequência o baixo público presente nas competições e eventos e a falta
de interesse pelos atletas. Toda a atenção e o interesse nos saltos ornamentais, por parte dos
gestores e da maioria dos técnicos, estão no alto rendimento devido aos benefícios que esse
traz, deixando o trabalho de base sem a devida atenção.
Os principais riscos caracterizados, em função desses problemas diagnosticados, configuram
um quadro nada animador para o desenvolvimento do esporte no Brasil, principalmente
porque o mesmo sediará o principal evento esportivo mundial, os Jogos. Os riscos

293

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

diagnosticados, em função desse modelo de gestão, podem causar o desenvolvimento lento
e inadequado da modalidade com possibilidade de até mesmo não haver evolução após o
evento. Caracterizados os principais problemas dos saltos ornamentais, como riscos que
podem ser gerenciáveis ou até mesmo anulados, são necessárias estratégias eficientes e
eficazes, na resolução dos problemas diagnosticados, que demandam, como ação imediata,
a identificação geográfica favorável à abertura de novos polos de treinamento, preparação e
capacitação de monitores e professores, contratação de profissionais capacitados, criação de
programas de treinamento padronizados – para o acompanhamento sistemático da evolução
dos polos e dos atletas – e a realização de avaliações periódicas visando à identificação de não
conformidades, nos trabalhos desenvolvidos, assim como o monitoramento dos trabalhos
buscando novas soluções que podem vir a contribuir para o desenvolvimento da modalidade
no Brasil. Caso estes trabalhos não venham a ser realizados, o esporte está sob o risco de se
tornar uma modalidade recreativa ou até mesmo se extinguir dentro do cenário esportivo
nacional.

3 | cONCLUSÃO
A partir da análise comparativa com outros esportes (nado sincronizado, boxe e judô) pode
se concluir que o sucesso no desenvolvimento dessas modalidades foi obtido a partir de uma
boa gestão com planejamento, capacitação e trabalhos voltados a formação de atletas na base
de cada um dos esportes.
A principal conclusão obtida, a partir da análise dos dados, em resposta ao questionário de
identificação dos principais pontos positivos existentes, nos saltos ornamentais, nos leva ao
fato de que o potencial humano e a infraestrutura disponível são as principais vantagens
(forças) que o Brasil possui.
Os principais pontos negativos diagnosticados foram a falta de investimentos na modalidade,
a gestão e o planejamento inadequado, caracterizando assim os pontos críticos a serem
desenvolvidos pelos saltos ornamentais no país.
A maioria dos resultados obtidos até hoje, nos saltos ornamentais, é mérito da dedicação
individual dos atletas da modalidade que usualmente contam com pouco ou nenhum apoio
nas fases de preparação para torneios nacionais e internacionais.
Com base no diagnóstico realizado é possível concluir que a maior expectativa do público
entrevistado em relação aos saltos ornamentais é que venham a se desenvolver mudanças no
sentido de aumentar os investimentos, mudanças na gestão e na divulgação da modalidade.
Portanto, para o desenvolvimento dos saltos ornamentais, no Brasil, há a necessidade de
um amplo trabalho de aprimoramento, na gestão do esporte, assim como a qualificação de
recursos humanos e a utilização da infraestrutura existente.
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Resumo

O universo dos esportes aquáticos no Brasil – maratonas aquáticas, nado sincronizado, natação, polo aquático e saltos ornamentais – é composto pelas 27 federações estaduais filiadas
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Este trabalho pretende analisar os fatores
que afetam a administração deste grupo de modalidades tão importantes para o quadro de
conquistas esportivas nacionais nas cinco regiões do país, por intermédio de análise de diagnóstico após pesquisa descritiva com os presidentes de cinco federações significativas nas
regiões Norte (Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA), Sul (Federação Aquática de Santa Catarina – FASC), Sudeste (Federação Aquática Mineira – FAM), Nordeste (Federação Baiana de Desportos Aquáticos – FBDA) e Centro-Oeste (Federação de Desportos
Aquáticos de Mato Grosso do Sul). Estas entidades apresentam problemas de administração
esportiva que estão ligados a fatores regionais e a aspectos do próprio desenvolvimento do esporte brasileiro. Os resultados mostram que para além da questão da gestão financeira sempre
carente de recursos, faltam às entidades estaduais estrutura, recursos humanos e planejamento
estratégico para que desenvolvam todo o seu potencial. O presente estudo também sugere
soluções alternativas aos problemas detectados baseadas em análise SWOT (forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças) e à luz de conceitos de gestão estratégica encontrados na bibliografia consultada.
Palavras-chave: esportes aquáticos, federações, planejamento estratégico, Administração
Esportiva.

Abstract

The world of water sports in Brazil – open water, synchronized swimming, water polo and diving
- is composed of 27 state federations affiliated to the Brazilian Swimming Federation. This study
aims to examine the factors affecting the management of this group of modalities so important to
the framework of national sporting achievements in the five regions of the country, through diagnostic analysis following descriptive with the presidents of five significant associations in the North
(Federação Paraense de Desportos Aquáticos — FPDA), South (Federação Aquática de Santa
Catarina — Fasc), Southeast (Federação Aquática Mineira — FAM), Northeast (Federação Baiana de Desportos Aquáticos — FBDA) and Midwest (Federação de Desportos Aquáticos de Mato
Grosso do Sul — Fedams). These entities have problems of sports administration that are linked
to regional factors and aspects of their own development of Brazilian sport. The results show that
beyond the question of financial management always lacking resources, regional federations has a
lack of structure, human resources and strategic planning to develop its full potential. This study
also suggests alternative solutions to the problems identified based on SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities and threats) and in light of strategic management concepts found in the bibliography.
Keywords: watersports, federations, strategic planning, sport management.
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1 | INTRODUÇÃO
Entre as 935 medalhas em disputa nos Jogos Olímpicos, os desportos aquáticos (maratonas
aquáticas, nado sincronizado, natação, polo aquático e saltos ornamentais) são donos de 114,
sendo que a natação detém 96 pódios na maior de todas as competições. Segundo informações da
Federação Internacional de Natação, o Mundial dos Esportes Aquáticos de Barcelona 2013 contou
com 181 países compradores de direitos de transmissão e a perspectiva é de uma audiência global
de 1,3 bilhões de pessoas, semelhante a obtida com edição de 2011 do principal Mundial da FINA.
A Federação Internacional de Natação – FINA – conta com 202 federações nacionais filiadas.
Neste mundo, que mobiliza milhões de pessoas e cifras altas em patrocínios, realização
de eventos e direitos de transmissão, que produz atletas figurando entre os maiores ídolos
do planeta, o Brasil se insere com suas 27 federações filiadas. Destas entidades saíram os
medalhistas que fizeram, em 2013, a campanha brasileira mais vitoriosa na história dos
Campeonatos Mundiais da FINA (10 medalhas no total, sendo que 3 de ouro, 2 de prata, 5
de bronze), que deram ao país 13 medalhas em Jogos Olímpicos e 220 pódios na história dos
Jogos Pan-Americanos, esses são os atletas contemplados pelos projetos governamentais que
visam grandes resultados nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Trazendo os resultados recentes para o âmbito nacional, entre os que alcançaram o pódio
mundial, em 2013, a região Nordeste teve 2 representantes, Ana Marcela (prata nos 10km e
bronze nos 5km) e Allan do Carmo (bronze na prova por equipes de maratonas), da Bahia; o
Centro-Oeste contou com Felipe Lima (bronze nos 100m peito), do Mato Grosso do Sul; o
sul do país teve Samuel de Bona (bronze na prova por equipes de maratonas), do Rio Grande
do Sul; o Sudeste teve Poliana Okimoto (ouro nos 10km, prata nos 5km e bronze na prova
por equipes de maratonas) e Cesar Cielo Filho (ouro nos 50m livre e 50m borboleta), de
São Paulo; e Thiago Pereira (bronze nos 200m e 400m medley), do Rio de Janeiro. Além da
origem de cada um deles, no local de nascimento e na formação básica, as federações a que
hoje pertencem pelo clube que defendem também fazem parte do cenário sob a influência das
federações. A Federação Mineira, por exemplo, conta com o Minas Tênis Clube, agremiação
que tem em seus quadros Poliana Okimoto e Felipe Lima, que somaram 4 medalhas em
Barcelona. Tudo isto sem contar com os que foram às finais e semifinais.
MUNDIAL DE BARCELONA 2013
MEDALHAS

NORTE
0%

NORDESTE
30%

CENTRO-OESTE
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SUL
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5%

SEMIFINAIS
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10%
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FIGURA 01 – Tabela com o percentual de pódios, finais e semifinais segundo as federações de origem dos
atletas.
JOGOS OLÍMPICOS
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LONDRES 2012

1

2

4
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3

PEQUIM 2008

1

4

3
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2

ATENAS 2004
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1
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3
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6
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2
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4

5

5
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5

XANGAI 2011
ROMA 2009

2
3

4
7

5
3

50
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2
3

FIGURA 02 – Tabela com a quantidade de atletas por região, nas delegações brasileiras que participaram dos
três últimos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais da Federação Internacional de Natação – FINA.
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O esporte nacional mudou. Diferentemente do que acontecia há 15 ou 20 anos, o país
evoluiu nos resultados técnicos e eles são fruto de novos investimentos, projetos e recursos.
A prova disto são os grandes eventos programados para ocorrer, em território nacional, em
breve tempo, com destaque especial para os Jogos Olímpicos 2016, a criação do Ministério
dos Esportes, as leis de incentivo e o crescimento dos resultados técnicos de modalidades não
tradicionais no quadro de medalhas brasileiro, nas principais competições.
Motivados pelos recursos incentivados, a iniciativa privada se aproximou daqueles esportes
olímpicos que conseguiram se organizar para atender as novas demandas dos diversos públicos
de interesse (stakeholders). E cada vez se ampliam mais os segmentos que entram com o
objetivo da atividade esportiva.
No Brasil e no mundo, o “casamento” entre o esporte e a indústria do entretenimento
fez surgir o esporte-espetáculo, que aparece como mais um elo na corrente de consumo,
potencializado pelos meios de comunicação. A evolução do esporte de associativismo, o
“esporte-prática” organizado em clubes, deu origem ao surgimento de federações ou ligas
esportivas, dando uniformidade às competições que posteriormente se transformariam em
espetáculos populares. Sobre o esporte como espetáculo Cargigal (1981, p.40) afirma:
[...] Porém, todas estas formas mais ou menos brilhantes estão direcionadas para o espetáculo, com
todos os condicionantes econômicos, comerciais, publicitários, que isto acarreta. [...] O grande esporteespetáculo do nosso tempo tende a se reificar como gigantesco produto de consumo da sociedade de
massa.

Esta sociedade que consome vorazmente o esporte como entretenimento fez dele uma
indústria rentável girando em torno dos resultados, ou seja, das medalhas, dos títulos nacionais
e internacionais, da imagem dos ídolos das quadras, campos e piscinas. O desempenho
técnico é uma das principais condições para que a modalidade esteja no gosto popular e,
consequentemente, atraia os recursos que garantem sua sobrevivência e evolução.
Neste cenário altamente competitivo, os esportes aquáticos, em especial a natação e as
maratonas aquáticas, se destacaram com resultados expressivos, colocando atletas nos pódios
de ouro prata e bronze dos Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e campeonatos mundiais.
Estes esportes são vitais no cenário olímpico, pois, nos últimos 8 anos, a natação brasileira
conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica depois de 20 anos, voltou ao pódio de
ouro em mundiais dos esportes aquáticos e de forma inédita teve mulheres medalhistas e
campeãs mundiais.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos conta com 86.047 atletas registrados em
seu banco de dados. O Atlas do Esporte Brasileiro apontava, em 2004, para “11 milhões de
praticantes ocasionais, 1.480 piscinas de competição, 8.381 piscinas não residenciais, 1,3
milhões de piscinas residenciais e 46 mil empregos diretos e indiretos” (DA COSTA, 2004,
p. 830).
Depois da edição do Atlas, o Brasil realizou uma edição dos Jogos Pan-Americanos (2007),
ganhou a sede da Copa do Mundo (2014), dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (2016) e de
todos os eventos no entorno destas grandes competições.
Apesar de também enfrentar dificuldades em sua gestão, a Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos conseguiu se estruturar para manter um dos contratos de patrocínio
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mais longevos do cenário nacional – com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – e
atrair mais duas empresas na iniciativa privada: Sadia e Bradesco. Esta última com recursos
da Lei de Incentivo. A confederação também conta com fornecedor de material esportivo e
contrato de transmissão com a Rede Globo de Televisão.
O crescimento das empresas apoiadoras da principal entidade dos esportes aquáticos, no
país, se justifica pela subida de qualidade nos resultados técnicos, nas duas últimas décadas,
e com ele a exposição que as modalidades alcançaram. Dolphin identifica o uso crescente
do patrocínio esportivo em virtude da grande visibilidade em mídia espontânea. “Esporte
atrai interesse midiático e envolvimento do público, de forma a tornar a aparição das marcas
patrocinadoras constante e expressiva.” (DOLPHIN R, 1998, p.23).
A assembleia geral formada pelas 27 federações estaduais filiadas é o poder máximo da
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e é a única instância onde se pode alterar o
estatuto, eleger o presidente ou modificar os principais pontos da governança da Confederação
Brasileira e, consequentemente, delas próprias. No entanto, a realidade destas organizações
espalhadas pelo país é radicalmente oposta à encontrada na entidade nacional.
Aqui serão analisadas uma entidade de cada região do país. Estas cinco organizações refletem
a realidade brasileira na gestão dos esportes aquáticos. Juntas elas lidam com centenas de
milhares de atletas e potenciais competidores, representantes do poder público e entidades
locais que formam importante network para as modalidades. O objetivo principal deste trabalho
é analisar os principais aspectos que impedem o pleno desenvolvimento das entidades e em
como a Confederação Brasileira pode auxiliar neste processo, por isso o objetivo principal não
foi no número de entidades pesquisadas, mas em trazer à tona fatores comuns a maioria em
representantes por região.
A divisão do Brasil por número de filiados é um espelho da realidade socioeconômica do país.
Os esportes aquáticos, por necessitarem de acesso à piscina, entram em diversas pesquisas como
modalidades praticadas por uma elite que pode ser filiada a clubes e academias. O Sudeste
concentra a maioria dos atletas, embora o Nordeste detenha a maior parte das federações.
NÚMERO DE ATLETAS FILIADOS ÀS FEDERAÇÕES AQUÁTICAS
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FEDERAÇÃO

ATIVOS CONFEDERADOS

ATIVOS VINCULADOS

ACRE

105

25

ALAGOAS

220

138

AMAZONAS

549

4

AMAPÁ

46

93

BAHIA

605

318

CEARÁ

226

162

BRASÍLIA

80

25

ESPÍRITO SANTO

165

415

GOIÁS

202

70

MARANHÃO

163

264

MINAS GERAIS

1054

228

MATO GROSSO DO SUL

288

207

MATO GROSSO

212

454

PARÁ

379

186

PARAÍBA

274

259

PERNAMBUCO

312

1
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PIAUÍ

64

110

PARANÁ

669

308

RIO DE JANEIRO

1252

0

RIO GRANDE DO NORTE

285

3

RONDÔNIA

7

0

RORAIMA

52

31

RIO GRANDE DO SUL

407

204

SANTA CATARINA

677

155

SERGIPE

104

874

SÃO PAULO

2184

1

TOCANTINS

85

5

TOTAL GERAL

10.668

5.184

FIGURA 03 – Tabela com números de filiados por Federação Aquática - CPD – CBDA: 25/06/2013

O total de atletas ativos e filiados às federações brasileiras está em 15.852 competidores. No
entanto, pelos dados obtidos no Centro de Processamento de Dados da CBDA, se forem
acrescentados os que não renovaram, nos últimos 12 meses, e os inativos, ou seja, os atletas
que estão sem renovação há mais de 12 meses, o número total de pessoas, no banco de dados,
sobe para 86.047 atletas. Esta disparidade por si só já é um indicativo da dificuldade das
entidades em reter sua clientela.
Os cinco esportes aquáticos, cada um com características próprias muito distintas, possuem
potencial para dar a cada uma destas organizações destaque, em seu estado, caso consigam
identificar e trabalhar seus pontos fortes dentro deles. Este estudo pretende mapear a situação
das regiões nacionais nos esportes aquáticos.
A natação é um dos esportes que mais conquista medalhas para o país nas principais competições
do planeta. O futuro desta modalidade e das outras que compõem o universo da Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento das
federações estaduais visto que nelas estão a base dos esportes.
Até hoje existem poucos trabalhos analisando com profundidade este universo e de acordo
com o relatado pelos presidentes de federações durante a Assembleia Geral de 20131 as
dificuldades se acumulam em todas as áreas da gestão.
A natação possui 13 medalhas olímpicas, 188 pan-americanas e 39 pódios em campeonatos
mundiais. Se forem somadas as conquistas dos demais esportes aquáticos (maratonas aquáticas,
nado sincronizado, polo aquático e saltos ornamentais) o universo das modalidades aquáticas
olímpicas contabilizam 13 conquistas olímpicas, 220 pan-americanas e 48 mundiais.
Desta forma, devido à alta relevância dos esportes aquáticos, no cenário esportivo nacional,
o trabalho ganha relevância especial devido ao momento histórico pleno de oportunidades
com a proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o legado que se pretende deixar para o
esporte nacional.
MERGULHANDO NO UNIVERSO DAS FEDERAÇÕES
A investigação se limitará à análise de diagnóstico baseada em pesquisa descritiva realizada com
os presidentes de cinco federações estaduais, uma em cada região do país, e a contextualização
1. Ata da Assembleia Geral Eletiva 2013 da CBDA – 09/03/2013
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da realidade destas organizações usando como referência em autores que versaram sobre
esporte, administração e gestão estratégica.
As federações foram selecionadas seguindo o critério de maior número de filiados na região
a que fazem parte, segundo o banco de dados da Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos. Desta forma, a representante da região Sul, neste trabalho, é a Federação Aquática
de Santa Catarina - FASC, contando com 832 atletas ativos.
No Sudeste, o Estado de São Paulo, com 2.184 em atividade, seria o mais significativo em
termos de número de filiados. No entanto, embora a Federação Aquática Paulista- FAP, tenha
sido procurada não respondeu à pesquisa. O estudo se voltou, então, para a segunda colocada
em número de atletas ativos, a Federação Aquática Mineira – FAM, contando com 1.282
competidores.
O mesmo caso do Sudeste aconteceu no Centro-Oeste e no Nordeste. A Federação de
Desportos Aquáticos de Mato Grosso – FDA-MT é a líder, com 666 atletas cadastrados, mas
não respondeu ao questionário e a atenção se voltou para a Federação Desportos Aquáticos
do Mato Grosso do Sul – FEDAMS –, que possui 495 esportistas.
No Nordeste pouca diferença existe entre a federação número um e a segunda colocada
em número de ativos: Sergipe possui 978 e a Bahia, 923. Sendo assim, como Sergipe não
respondeu ao questionário, a entidade que figura neste trabalho é a Federação Baiana de
Desportos Aquáticos – FBDA. Por fim, no norte do país teremos a Federação Paraense de
Desportos Aquáticos – FPDA –, com 565 atletas filiados em atividade.
A entrevista com cada uma das entidades se concentrou em investigar a situação estrutural e
administrativa para uma análise SWOT, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Sobre seus pontos fortes, a arbitragem e a realização dos eventos é o ponto alto em quatro das
cinco entrevistadas: Pará, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso. A Bahia vê, em sua
gestão administrativa e financeira, o melhor da entidade.
Todas apontaram a captação de recursos, os débitos e a falta de investimentos em setores
importantes que esta instabilidade gera, como uma fraqueza. Três entidades lutam para
regularizar a situação financeira e dívidas tributárias: As federações paraense, mineira e matogrossense. A federação baiana e catarinense relataram ter conseguido organizar a gestão
administrativa e financeira, embora contem histórias de muitas dificuldades para manter a
situação minimamente equilibrada.
Uma fraqueza unânime segundo os presidentes das organizações é o setor de Marketing
e Relacionamento com a Mídia. Todos relacionam um bom desempenho nestas áreas à
contratação de profissionais e na percepção deles não existem recursos para isto. Minas Gerais,
Santa Catarina e Bahia também chamaram a atenção para a falta de equipamentos esportivos
e espaços para desenvolvimento das modalidades.
As oportunidades para a maioria estão relacionadas a alguma das cinco modalidades aquáticas
que não é desenvolvida pela federação. Enxergam público potencial que pode ser incorporado
à federação em determinados esportes. Todos possuem a natação, mas Pará, Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul veem um grande potencial nas maratonas. O Pará ainda relatou saltos
ornamentais como um filão a ser explorado. Mato Grosso vê possiblidades com o polo
aquático e a Bahia, tenta o nado sincronizado. O público das academias e os másters foram
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citados pela Federação Mineira. Essa entidade também falou do atual momento esportivo, no
país, como uma oportunidade.
A ausência da área de Marketing e o relacionamento pouco profissional com a mídia são
vistos como fraquezas porque todos enxergam oportunidades nestes setores para atrair
patrocinadores e relevância para suas entidades.
A baixa qualificação dos funcionários e o número insuficiente de pessoas trabalhando, nas
entidades, são ameaças para todos, com exceção da Bahia, que disse dar um bom treinamento
ao seu pessoal. A falta de repasse do conhecimento tanto por parte de funcionários que são
substituídos como por dirigentes que saem são outros fatores que ameaçam. A descontinuidade
administrativa, na análise de todos, pode por abaixo anos de esforço para organizar a federação.
SIM

NÃO

Dívidas tributárias

80%

20%

Sede própria

20%

80%

Depto. Comunicação

0%

100%

Depto. Marketing

0%

100%

Depto. Financeiro

100%

0%

Patrocínios privados

20%

80%

Mais de 5 funcionários

20%

80%

Filiados principal fonte de recursos

100%

0%

Natação

100%

0%

Maratonas Aquáticas

60%

40%

Saltos Ornamentais

20%

80%

Polo Aquático

20%

80%

Nado Sincronizado

20%

80%

FIGURA O4 - Tabulação da pesquisa

No Brasil, as entidades esportivas encaixam-se no terceiro setor. Este termo foi criado
teoricamente por John D. Rockefeller, em um artigo publicado em 1975 (MENDONÇA
& PINHEIRO MACHADO,2004). Ele trata a um setor constituído por organizações e
associações não governamentais, sem fins lucrativos e fora do mundo do governo e dos
negócios. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2000)
define esta área como:
“[..]. o conjunto das atividades privadas com fins públicos e sem fins lucrativos, composto por instituições
civis de qualquer origem - religiosa, comunitária de trabalhadores, institutos e fundações empresariais,
organizações não governamentais e outras.”

Para diferenciar as organizações sem fins lucrativos daquelas com fins lucrativos Drucker (1990)
destacou as seguintes características: a missão da organização; os produtos da organização; as
estratégias empregadas para vender os seus serviços e obter fundos; a necessidade de atrair e
manter voluntários; o gerenciamento de uma diversidade maior de stakeholders; a necessidade
de arrecadar fundos de outras fontes diferentes dos beneficiários de seus produtos e serviços e
o papel diferenciado que o conselho de administração desempenha no terceiro setor.
Baseadas nas características do segmento em que se inserem, as entidades esportivas vivem um
momento de contradições, pois, neste novo mundo do esporte como produto do mundo do
entretenimento, necessitam adotar práticas de organizações que tem o lucro como finalidade,
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para atender às expectativas de atletas e patrocinadores.
Um bom exemplo são as competições, atividade fundamental em todas as instituições
esportivas. Estes eventos lidam, não apenas com atletas e técnicos, mas também com a mídia,
fãs, familiares e patrocinadores (reais ou potenciais), além das esferas governamentais. Em todos
os níveis, as competições se tornaram eventos com demanda crescente por profissionalismo e
com um mercado cada vez mais ávido por produtos relacionados a elas.
No âmbito tributário, no entanto, as entidades esportivas gozam das especificidades das
entidades sem fins lucrativos, como são descritas pela Lei nº 9.532, de 1997, art.15:
“Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações
civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo
de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos”.

Como poderá ser comprovado mais adiante, neste trabalho, esta crise de identidade entre sua
missão e os novos espaços que precisam ocupar para sobreviver está impactando na gestão das
organizações e também na governança, pois os dirigentes de organizações sem fins lucrativos
não podem receber remuneração2.
A preparação dos principais gestores das Federações Estaduais de Esportes Aquáticos para
exercer este papel também é outro ponto que tem reflexos diretos no desempenho das
entidades. A esmagadora maioria não teve formação de administradores ou educação em
matérias correlatas e o conhecimento adquirido pelos antecessores raramente foi repassado. A
descontinuidade administrativa é uma ameaça real ao desenvolvimento das federações, como
relatou a presidente da Federação Paraense de Esportes Aquáticos, Ellen Cristina de Castro.
“Entrei na federação muito inexperiente. Não tinha a menor noção de como administrar e de como
funcionava aquilo tudo. A entidade estava com muitas dívidas e foi preciso muito tempo para que eu me
inteirasse de toda a situação. Hoje, dia 28 de junho de 2013, parcelei a última dívida tributária e agora
finalmente vamos poder caminhar. Foram 3 anos de muitas dificuldades.” (Informação verbal).

O Brasil é um país das águas. O território nacional conta com o maior reservatório de água doce
da Terra, com 8.233 quilômetros cúbicos, sendo que o Aquífero de Alter do Chão, no Pará,
é o maior depósito de água potável, com 86 mil quilômetros cúbicos. Mendes (2006,p.178)
afirma que o litoral brasileiro cobre 7.367 quilômetros quadrados. Com todo este ecossistema
é motivo de estranheza que apenas nos últimos 10 anos o país tenha conseguido figurar, com
frequência, entre as nações medalhistas nas principais competições de natação do planeta.
A geografia brasileira é a primeira força apontada para que as organizações aquáticas alcancem
sucesso. Entre as cinco entidades pesquisadas duas – Bahia e Santa Catarina - citaram a
modalidade de maratonas aquáticas como uma de suas modalidades mais fortes e as outras
três – Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará – apontaram o desejo de ter esta modalidade
mais estruturada, em suas entidades, devido ao grande potencial de público, de locais de
realização (mares, rios, lagoas, represas etc) e consequentemente de obtenção de novas fontes
de receitas, visto que as maratonas atraem competidores das categorias de base à categoria
máster, possuem potencial turístico e complementam o programa olímpico de natação.
A Federação Aquática Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) é muito forte em maratonas
aquáticas, com projetos de iniciação de natação no mar, atletas com títulos mundiais e
2. http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr24a31.htm
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continentais e eventos bem organizados nesta modalidade. O presidente da entidade, Sérgio
Silva, é enfático: “Maratonas aquáticas hoje é o que dá todo o suporte para que a federação
possa continuar realizando as suas atividades. Sem as maratonas não sei o que seria da nossa
federação.” (Informação verbal)3
No entanto, todo o sucesso não se traduz em patrocínios, pujança financeira, estrutural e
em visibilidade na mídia. O bom relacionamento com a mídia é um ponto considerado
forte para quatro estados: Bahia, Minas, Mato Grosso e Pará. Estas organizações contam que
conseguem penetração razoável nos meios de comunicação, mas sentem que este contato é
feito de forma amadora e creditam isto à falta de recursos, pois sem verbas não se sentem
capazes de desenvolver um planejamento de comunicação. Todos entendem os veículos como
uma oportunidade, visto que é uma vitrine para novos patrocinadores e o meio de obter mais
relevância na comunidade esportiva.
Em Santa Catarina, o presidente Marcelo Amim, diz que este é um stakeholder distante da
organização, mas admite que esta é uma área que, em sua opinião, traria muitas oportunidades
para a federação. “Precisamos de mais apoio da imprensa, pois não conseguimos divulgar
nossos eventos, apesar de quase todos terem um número expressivo de participantes e público.”
(Informação verbal).
A natação é o esporte comum a todas as federações, sendo que a Bahia apontou as maratonas
como sendo a principal modalidade do estado atualmente. Minas Gerais e Mato Grosso do
Sul têm apenas natação. Santa Catarina tem natação e maratonas aquáticas e o Pará trabalha
com os cinco esportes. Na Assembleia Geral Eletiva Ordinária realizada em março de 2013,
todas as 27 filiadas declararam possuir a natação, que é o carro chefe da maioria.
O Pará enxerga, nos saltos ornamentais, uma oportunidade de sucesso. Segundo a Presidente
Ellen existe uma semelhança do treinamento de saltos com o de ginástica olímpica e o estado
possui bons trabalhos de base neste esporte. Comunidades ribeirinhas praticam saltos em
ambientes naturais e o biótipo da população ajuda. Estes fatores já chamaram a atenção da
mídia que produziu diversas matérias sobre estas características e os projetos existentes.
A falta de recursos é uma tônica, mas todas enxergam, nos diversos meios atualmente
disponíveis de financiamento, convênios e patrocínios com o poder público uma grande
oportunidade de crescimento. O desafio que todas enfrentam é a manutenção da ordem nos
tributos para que possam pleitear tais recursos. Entre as cinco consultadas, três (Bahia, Santa
Catarina e Pará) conseguiram zerar seus débitos, negociar dívidas com impostos e planejam
para breve a busca de novas fontes de receitas. Minas Gerais e Mato Grosso do Sul ainda
lutam para regularizar e estabilizar a situação no setor.
Conforme pudemos conferir, na introdução deste estudo, existe uma grande disparidade
entre o número de atletas ativos e inativos. A busca por novos públicos é vista como
oportunidade que precisa ser aproveitada. Neste campo, o Pará está começando parcerias com
redes de academias, que hoje concentram grande parcela da clientela que há anos pertencia
exclusivamente aos clubes. A Bahia vê além das academias um público potencial nas escolas
privadas.
3. Sérgio Silva. Presidente da Federação Aquática Baiana de Desportos Aquáticos. Em entrevista à autora deste
trabalho em 7 de junho de 2013.
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A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos possui 1 membro no bureau, 6 membros
em comitês e comissões e 23 no quadro de arbitragem da Federação Internacional de Natação
– FINA. A CBDA regularmente realiza clínicas de arbitragem pelo país. Não por acaso, a
arbitragem é apontada como o ponto alto no Pará, em Minas Gerais e no Mato Grosso do
Sul. Neste último, o próprio presidente da Federação, Jefferson Borges é árbitro categoria
A da FINA. O presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos, Sérgio Silva, foi
também um árbitro internacional.
Com uma base de árbitros forte, a realização das competições é considerada satisfatória
por todas as federações consultadas, embora enxerguem muitas outras oportunidades
de aproveitamento dos eventos. Este setor, organização de eventos, foi considerado, pela
Federação de Santa Catarina, como o seu ponto alto.
O material fornecido pela confederação (equipamento de cronometragem, raias etc) torna as
competições possíveis e com resultados compatíveis com as regras estabelecidas pela FINA.
Como foi visto, as federações aquáticas reúnem inúmeras forças e possiblidades. No entanto,
esbarram em obstáculos grandes para potencializar as virtudes e concretizar as oportunidades.
As federações entrevistadas relataram um “efeito cascata”, em suas fraquezas, que se origina na
escassez de recursos financeiros vista por todas como o ponto fraco número 1, a raiz de todos
os demais problemas e ameaças ao êxito no futuro.
Todas contam quase que exclusivamente com as contribuições dos clubes filiados e inscrições
nas competições. Os patrocínios existentes são pontuais e pouco significativos na vida
financeira das organizações. As cinco consultadas dizem não possuir pessoal capacitado para
captação de patrocínios e se queixam da ausência de um departamento ou de um profissional
de Marketing. Santa Catarina, do presidente Marcelo Amim, acredita estar um pouco à frente
das demais quanto a captação de recursos, mas os considera escassos.
Seguindo o relatado na pesquisa, esta fragilidade nas finanças gera o “vilão” número 2 para
todas as consultadas: a instabilidade no pagamento dos tributos. Nem sempre é possível estar
em dia com os impostos e estas pendências fragilizam o ponto seguinte que é a falta de acesso
aos financiamentos, convênios, leis de incentivo e patrocínios do setor público e privado.
Com o orçamento baseado no que recebem dos clubes filiados e das inscrições de competições,
o número de funcionários é considerado por todas aquém do necessário e os poucos existentes
possuem baixa capacitação. Dentro deste quadro da falta de investimento em recursos
humanos, se encaixam, na opinião dos entrevistados, os profissionais que cuidariam do que
todos citaram como vital para o crescimento das entidades: Marketing e Relacionamento com
a Mídia. Na visão de todos, apenas estes profissionais poderiam realizar um planejamento
de comunicação eficaz. O voluntariado é usado esparsamente e inexistente no dia a dia das
federações.
Outro ponto de deficiência apontado foi a má qualidade dos equipamentos esportivos. Na
Bahia, por exemplo, em todo o estado só existe uma piscina de 50 metros e mesmo assim
com apenas 1m 40cm de profundidade, ou seja, fora do padrão estabelecido pela Federação
Internacional de Natação que exige um mínimo de 2m de profundidade. Esta piscina fica
localizada a 5 km da capital. A falta de espaço físico adequado impede o desenvolvimento da
natação e a realização de competições nacionais deste esporte.
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O espaço físico também foi mencionado por Santa Catarina e Mato Grosso do Sul como
entrave para desenvolver o nado sincronizado, o polo aquático e os saltos ornamentais.
As federações aquáticas se mostraram temerosas com a possibilidade de perderem as
oportunidades que se apresentam no momento, como o acesso facilitado a leis de incentivo
e todos os negócios que envolvem os Jogos Olímpicos de 2016. Encararam como ameaça a
descontinuidade política, no país, e também nas entidades esportivas, pois relataram histórias
de total falta de repasse do conhecimento por parte de dirigentes anteriores quando assumiram
seus postos atuais.
Como sobrevivem basicamente da contribuição dos filiados, a evasão de atletas e agremiações
é uma ameaça constante.
Para alcançar os patamares exigidos pela nova ordem do mundo esportivo, afinada com as
necessidades dos seus diversos stakeholders, as federações estaduais também precisarão se
alinhar com os modelos de gestão praticados, no mercado, e adotar uma estratégia de ação.
FINA (2010, p.21) afirma:
“Quando estiver formulando um plano para o futuro de sua federação, a palavra chave é estratégia. A
estratégia tem que ser o resultado de processos estratégicos similares ao desenvolvimento de uma estratégia
de negócios para uma corporação”.

Entre as cinco federações consultadas a Federação Aquática de Minas Gerais – FAM – foi a
única que mostrou uma estratégia como um meio de solucionar seus problemas crônicos. O
presidente Mauro Dinis relatou como as prioridades o saneamento financeiro e o aumento
do número de atletas.
“A maior preocupação atualmente é aumentar a base, ou seja, aumentar o número de atletas participantes
nas categorias iniciais, pois além dos atletas haveria também mais envolvimento de pais e parentes em
potencial... Investimos também em uma grande participação de atletas másters... estamos fazendo
um saneamento financeiro, quitando dívidas e solucionando pendências históricas. Nossa meta é a
regularização fiscal frente ao poder público.”4

O traço comum a todas as entidades pesquisadas é um ciclo difícil de quebrar sem o
planejamento que Minas Gerais agora experimenta. A falta de recursos e a diversificação das
fontes de receita leva à imobilidade e ao não investimento em setores essenciais, que tem
como consequência uma baixa renovação na base e a estagnação ou retrocesso da federação.
Segundo os próprios presidentes consultados, esta realidade é verificada em menor ou maior
grau em todas as federações do país.

4. Mauro Dinis. Presidente da Federação Aquática Mineira. Em entrevista a autora deste trabalho no dia 25 de
junho de 2013.
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FIGURA 05 – Ciclo de dificuldades financeiras das federações aquáticas brasileiras.

No ciclo de gestão estratégica5 contínuo que compreende preparação, diagnóstico, objetivos,
plano de ação, controle e avaliação, as federações pesquisadas têm a percepção clara dos três
primeiros passos, mas a maioria disse ter dificuldades de estabelecer um plano de ação que
ataque de frente as fraquezas se utilizando de suas forças.
Realizam esta tarefa empiricamente, entendendo que cada uma possui uma vocação dentro do
leque de opções dos esportes aquáticos. A Bahia, por exemplo, usa sua expertise, nas maratonas
aquáticas, para iniciar atletas, atrair um novo público e realizar eventos rentáveis. Isto mostra
que é preciso levar em consideração a afirmação que diz “Examine força e desempenho. Faça
melhor aquilo que você já faz bem – se essa for a coisa certa a ser feita. A crença de que toda a
instituição pode fazer tudo simplesmente não é verdadeira.” (DRUCKER, 2002, p.6)
A necessidade de estruturar um planejamento estratégico se torna urgente, em todos os casos,
para que seja possível identificar a visão e os valores das organizações, estabelecer objetivos
SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e no tempo).
Uma última pergunta, na pesquisa realizada, questionou sobre como a Confederação Brasileira
de Desportos Aquáticos poderia auxiliar na gestão de suas filiadas. Além do repasse de recursos de
acordo com as possibilidades da entidade nacional e também com o porte da federação contemplada,
as federações sugeriram que a CBDA cedesse profissionais para treinar seu pessoal e aos próprios
presidentes nos temas em que demonstram maior dificuldade como Finanças e Marketing.
Estudando-se as atas da assembleia geral, em anos anteriores, é fácil observar uma mudança
no discurso das federações em relação à confederação. Há alguns anos, as filiadas pretendiam
apenas que a confederação as socorresse financeiramente. Na última assembleia geral eletiva
5. SOLIDARIEDADE OLÍMPICA. Gestão das Organizações Esportivas Olímpicas. p.62
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ordinária, realizada, em março de 2013, o pleito por auxílio financeiro é feito para que as
entidades possam ganhar fôlego para saldar as dívidas tributárias e ele vem seguido por
pedidos de ajuda técnica e informação para que elas próprias possam buscar novos recursos e
mudar a trajetória de escassez vivida pela maioria.

3 | conclusão
As federações brasileiras de esportes aquáticos se encontram em um momento crucial de
sua história. Após um período de 20 anos em que os dirigentes encaravam as entidades de
maneira amadora, esta visão começa a mudar radicalmente diante da nova realidade do
esporte nacional e das oportunidades que vislumbram para os próximos anos em função da
realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e os eventos que a ele se relacionam.
A fala dos presidentes de federações deixa clara uma vontade de profissionalizar a gestão e
encontrar alternativas para tornar suas entidades relevantes no âmbito regional e nacional e,
de certo modo, também a ação está direcionada para este fim.
O imobilismo gerado pela carência de recursos começa a ser substituído por ações isoladas que
carecem de um fio condutor para que se tornem realmente eficazes em modificar o cenário
dos esportes aquáticos, nas federações, ou seja, sente-se a falta de planejamento estratégico.
Apesar de integrarem o terceiro setor da economia, não se enquadram em características
básicas deste segmento como o farto uso do voluntariado e acreditam que precisam adotar
procedimentos mais compatíveis com os praticados pelo mercado das empresas que visam
lucro, como por exemplo, um trabalho mais eficiente na área de Marketing e Mídia.
Uma questão, no entanto, é abordada de forma indireta quando os dirigentes falam dos
problemas que enfrentam com captação de patrocínios, com a organização de suas finanças
ou no relacionamento insuficiente com a mídia: a ausência de comunicação.
É possível notar grande desatenção com a comunicação com os seus principais stakeholders o
que causa distanciamento e perda de público e também o diálogo deficiente entre os próprios
dirigentes, pois como pode ser notado, neste trabalho, muitos já passaram por problemas que
outros enfrentam no momento.
Neste momento, a comunicação se torna um ponto chave para que se quebre o isolamento e as
instituições consigam prestar os serviços à sua comunidade com qualidade e perspectivas de futuro.
O fato de estarem quase que totalmente voltados para regularizar pendências financeiras tira
o objetivo para questões tão relevantes quanto a falta de recursos, pois estes aspectos podem
gerar as fontes de renda tão almejadas. Olhar com mais atenção o trabalho de estudantes,
pesquisadores e voluntários de uma maneira geral, estabelecer parcerias com instituições de
ensino e os recursos que hoje dispõem as redes sociais são exemplos de como se pode encontrar
saídas sem que seja necessário o emprego de somas vultosas.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos pode exercer papel decisivo neste momento
de transformação, oferecendo o apoio técnico que tanto necessitam para tornar mais eficiente
a gestão financeira, atrativas as competições e mais consistentes os projetos de captação de
recursos.
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A FINA, nos últimos 4 anos, implantou um programa de auxilio às federações nacionais
filiadas, Fina Development. Nele estão contidas escolas, clínicas, certificações e seminários
com o objetivo de ajudar as FNs em todo o mundo, a elevar o nível técnico e também de
gestão. Este programa conta com uma página dentro do portal da FINA e uma comissão
que é responsável por acolher às solicitações, sugestões, analisar os resultados e propor novas
medidas à federação internacional.
Assim como a entidade internacional, a CBDA pode exercer papel vital para que o fluxo de
comunicação com suas filiadas se estabeleça de forma a contribuir para o desenvolvimento
das modalidades localmente.
Os esportes aquáticos possuem inúmeras possibilidades dentro de suas diferenças. A natação e
as maratonas aquáticas são os esportes de massa que trazem os títulos e o volume de associados.
O polo aquático é a modalidade coletiva, o nado sincronizado tem o apelo estético e os
saltos ornamentais, pelo grau de periculosidade, fascinam os que admiram esportes radicais.
Todas possuem vagas asseguradas nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e as federações ainda não
exploraram todo o potencial que este fato proporciona.
Encontrar um caminho dentro de tantas opções é um desafio e uma necessidade permanente
dentro do mundo do esporte competitivo. O maior legado que este processo de reestruturação
das entidades estaduais pode deixar é o cumprimento total da missão de todas as federações
e também da confederação: administrar, dirigir, difundir, promover e incentivar a prática dos
esportes aquáticos no país.
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Resumo

Diante da relação existente entre o desenvolvimento político e social de um país, com o
impacto de grandes eventos esportivos internacionais, como a realização de grandes eventos
esportivos nos próximos anos, principalmente a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, aceleraram a corrida em busca de capacitação
profissional e desenvolvimento das instituições esportivas no país. O presente trabalho tem a
finalidade de analisar o processo de construção da estratégia do Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), que visa à conquista do quinto lugar nas Paralimpíadas do Rio 2016, e de auxiliar
na definição das prioridades dos projetos e das ações para a modalidade que contribuam ao
planejamento do atletismo paralímpico brasileiro, no ciclo 2013-2016, através da utilização
de uma ferramenta gerencial que identifica os principais objetivos estratégicos e hierarquiza
os programas e projetos do portfólio da modalidade para o próximo ciclo olímpico (20102016). O estabelecimento da hierarquia dos objetivos estratégicos e das prioridades dos projetos pode ajudar a aperfeiçoar a utilização do capital humano e financeiro através do planejamento, premissa fundamental de uma organização que pretende responder com agilidade
a suas demandas.
Palavras-chave: planejamento, CPB, atletismo.

Abstract

Due to the existing relationship between the political and social development of a country undergoing the impact of major international sport events for the next years such as the Football
World Cup in 2014 and the Olympic and Paralympic Games in 2016, the running race to
achieve professional expertise and the development of sportive institutions in the country usually
accelerates. The present work has the purpose to analyze the process of the CPB strategy viewing
the achievement of the 5th (fifth) place at the Rio 2016 Paralympic Games, and to assist in the
definition of project priorities and actions for the modality that could contribute to the planning
of the Brazilian paralympic athletics for the 2013-2016 tour. This could be done through the
use of managerial tools able to identify the main strategic objectives and to provide a hierarchy
to programs and projects of the modality portfolio for the next olympic cycle (2010 – 2016). The
establishment of the hierarchy of strategic objectives and project priorities could help to improve
the use of the human and financial capital through planning, a fundamental premise for an organization that intends to respond promptly in face of its demands.
Keywords: planning, CPB, athletics.
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1 | INTRODUÇÃO
Diante da relação existente entre o desenvolvimento político e social de um país, com o
impacto de grandes adventos esportivos internacionais, como a realização de grandes eventos
esportivos, nos próximos anos, principalmente a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, aceleraram a corrida em busca de capacitação
profissional e desenvolvimento das instituições esportivas no país. Nesse sentido, tornase necessário reconhecer a importância de um planejamento estratégico para a obtenção
do resultado esperado, levando em consideração a capacidade para a gestão dos recursos
econômicos e humanos do desporto paralímpico. Na tentativa dessa compreensão, busca-se,
através do planejamento estratégico, identificar as ações e as alternativas para a obtenção desse
resultado.
O planejamento estratégico do esporte paralímpico brasileiro 2010-2016 representa a
consolidação de um processo que se iniciou em 2009, quando as entidades nacionais de
administração do segmento entenderam que somente unidas poderiam avançar.
Em 2009, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizou seu I Seminário de Planejamento
Estratégico e reuniu todas as lideranças e equipes técnicas das associações e confederações
nacionais de administração do esporte paralímpico para iniciarem, juntas, o processo de
organização e análise técnica da estrutura do esporte para as pessoas com deficiência no país.
A partir de outubro de 2009, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser sede
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, um novo desafio surgiu. Além da reestruturação
política, técnica e administrativa já iniciada, é necessário se preparar para a nova realidade —
de sermos anfitriões e protagonistas dos maiores eventos esportivos do mundo.
Neste contexto, foi realizada a I Conferência Nacional do Esporte Paralímpico, que
reuniu as áreas técnicas e administrativas das entidades que regem o esporte paralímpico
e as representações políticas do executivo e do legislativo federal, para levantamento das
necessidades desse novo desafio e apresentação de meios e procedimentos que norteariam
nossas iniciativas.
Através de análises comparativas, com uso de ferramentas de controle, foi demonstrado que,
tão fundamental quanto identificar aonde se quer chegar é o entendimento de como e a que
custo serão alcançados os objetivos, o que se consolida como uma importante referência de
investimentos e prioridades do movimento paralímpico.
O presente trabalho tem por justificativa a finalidade de analisar o processo de construção
da estratégia do CPB, que visa à conquista do quinto lugar nas Paralimpíadas do Rio 2016,
que teve como resultado a formação de seus objetivos estratégicos e a identificação das
prioridades de ação e projeto para o novo ciclo olímpico (2010-2016). O objetivo principal
deste estudo foi o de auxiliar na definição das prioridades e hierarquia dos projetos e ações
para a modalidade que contribuam ao planejamento do atletismo paralímpico brasileiro, no
ciclo 2013-2016, através da utilização de uma ferramenta gerencial.
Foram identificados os principais objetivos estratégicos que devem ser alcançados, e
hierarquizados os programas e os projetos do portfólio da modalidade para o próximo ciclo
olímpico (2010-2016). No caso específico desta pesquisa, com a análise documental do
planejamento da modalidade no ciclo 2009-2016, observando seus objetivos e o impacto
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das ações implantadas. Enquanto, num segundo momento, uma avaliação do planejamento
estratégico, com objetivo de criar um cenário esportivo mais propício para os resultados
paralímpicos em 2016.
A crescente complexidade do cenário demanda a adoção de ferramentas de gerenciamento
estratégico que responda com a velocidade necessária às constantes modificações (RIGBY,
2011), sendo de extrema importância tanto para o atletismo paralímpico brasileiro quanto
para o CPB na implantação de seu planejamento estratégico, visando aos seus objetivos
principais.
CONTEXTO HISTÓRICO DO ESPORTE PARALÍMPICO
O esporte paralímpico surgiu na década de 1940, na Inglaterra, no Stoke Mandeville
Hospital, com o objetivo de atender os combatentes da Segunda Guerra Mundial com
lesão medular. Essa ação desencadeou um processo que, em 1960, culminou com a criação
dos Jogos Paralímpicos em Roma. Desde então, os ciclos quadrienais que culminam com
a realização dos Jogos são marcados por vários períodos de transição técnica, esportiva e
comercial, simbolizados pela transição de valores (PARSONS e WINCKLER, 2012).
Os Jogos surgiram na Europa como uma manifestação voltada para a reabilitação e tornaramse uma manifestação de alto rendimento para as pessoas com deficiência em todo o mundo;
tornaram-se, a partir de 1996, uma manifestação voltada ao alto rendimento (PARSONS e
WINCKLER, 2012).
Os Jogos Paralímpicos, assim como os Olímpicos, têm sua edição de verão e de inverno.
Nos Jogos de Verão estão, no programa dos Jogos de Londres, 20 modalidades — atletismo,
basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cinco,
futebol de sete, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, tênis em cadeira de rodas,
tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco, voleibol sentado, remo, vela, rúgbi em cadeira de
rodas. Nos Jogos do Rio, em 2016, serão inseridos ao programa a canoagem e o triatlo.
Cada modalidade apresenta uma classificação funcional/esportiva que coloca os atletas em
classes nas quais eles competem com atletas com as mesmas funcionalidades ou condições
físicas. Talvez seja esta a principal diferença entre o esporte olímpico e o paralímpico
(SHERRILL, 1999).
O movimento paralímpico tem seus primeiros passos, no Brasil, na década de 1950. Chegou
com influência americana, dentro da vertente competitiva e centralizada nas cidades do Rio
de Janeiro e de São Paulo (PARSONS e WINCKLER, 2012).
Apresentou maior capilarização pelo Brasil a partir das décadas de 1980 e 1990, não só com a
ampliação do número de participantes, mas com o aumento do conhecimento sistematizado
do processo e o início da inserção midiática.
O Brasil começa a participar de Jogos Paralímpicos no ano de 1972 e a cada edição dos jogos
a delegação brasileira apresentou um aumento quantitativo no número de representantes.
A partir de 1991, começa um movimento para unificar as tomadas de decisões e direcionar o
crescimento e, no ano de 1995, surge o CPB.
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No sexto ano de vida, dessa instituição, é promulgada a Lei Federal nº 10.264, denominada
Agnelo/Piva, que destina 2% da arrecadação bruta das loterias federais, no Brasil, ao
financiamento do esporte. Do total arrecadado, 85% são destinados ao Comitê Olímpico
Brasileiro (COB) e 15% ao CPB (CPB, 2010).
Esse cenário permitiu ao CPB uma evolução do esporte brasileiro, com a organização e a
profissionalização da gestão, bem como evolução dos resultados em Jogos Paralímpicos. O
Brasil tornou-se uma potência paralímpica, os resultados do quadro geral de medalhas dos
últimos Jogos Paralímpicos posiciona o país entre as 10 maiores forças do mundo. À frente
de nações que estão entre os maiores índices econômicos mundiais, como Alemanha, França
e Japão.
O entendimento dos cenários internacional e nacional levou o CPB a estabelecer seu
planejamento visando potencializar suas ações. O método estabelecido possibilitou a criação
do conceito de teia para os programas e os projetos implantados de maneira a integrar as ações
e permitir, assim, que elas ocorram de maneira interligada.
A meta do CPB para o ciclo que se encerrou nos Jogos de 2012 foi de levar o Brasil à sétima
colocação no quadro geral de medalhas, meta atingida com sucesso, e nos Jogos de 2016, a
meta é de alcançar o quinto lugar (CPB, 2011).
O atletismo é uma modalidade de grande importância para alcançar esse objetivo, já que
das 530 medalhas disputadas, nos Jogos Paralímpicos, são 170 nessa modalidade.. Embora
o nível competitivo também seja elavado já que, em Pequim, 38 países ganharam medalhas
de ouro, sendo que 54 conquistaram pelo menos uma medalha (IPC, 2008). No Brasil, a
modalidade que mais evoluiu, nos últimos 4 anos, foi o atletismo (CPB, 2010).
No ciclo que se encerrou em Pequim, a modalidade ficou em 16° lugar, no Campeonato
Mundial de 2006 e em 10º lugar nos Jogos Paralímpicos. Com a implantação de uma gestão
mais sistêmica dentro do CPB, a modalidade teve um maior fluxo de ações, permitindo
evoluções técnicas.
O Brasil conseguiu um excelente resultado no Campeonato Mundial de Atletismo do
International Paralympic Committee (IPC) em 2011. Esse resultado foi alcançado graças
à conquista de 12 medalhas de ouro, 10 de prata e 8 de bronze, o quadro geral dos Jogos
mostra um cenário diferente do apresentado, em Jogos Paralímpicos, com diferentes países
nos primeiros lugares do quadro de medalhas (CPB, 2011).
O CPB, no ano de 2009, adotou o planejamento estratégico para preparar suas ações.
Utilizou a análise SWOT para identificar sua condição diante do cenário pós-Pequim 2008
e as perspectivas para 2012-2016; esta é uma ferramenta de análise das forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças (SWOT).
“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 da 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” (PMI, 2009,
p.237).
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Essa ferramenta é uma das mais usadas no ambiente de gestão, pois permite a construção
detalhada do cenário, não apenas do ambiente nacional, mas do internacional também. Os
resultados apresentados pela ferramenta mostraram um cenário que demandava organização
e estruturação interna e grande número de elementos a serem neutralizados. Alguns dos
elementos apresentados no campo de fatores externos deveriam compor o cenário interno de
possibilidades ou fortalezas.
A partir desse cenário foi sistematizado um projeto para o financiamento de ações entregue
ao Ministério do Esporte, o que deu sustentação a parte das ações realizadas no quadriênio
2009-2012.
Assim, após avaliar os objetivos das ações pretendidas, o entendimento desse cenário permitiu
ao CPB organizar e implementar uma série de ações com relação direta com a modalidade.
Os programas e os projetos foram julgados necessários para manter o Brasil entre as grandes
potências olímpicas em 2016, como pode ser observado na lista a seguir:
1.

Projeto Ouro/Projeto Brasil Medalha

2.

Programa de Seleções

3.

Programa Loterias Caixa de Alto Rendimento

4.

Programa Times Brasil Paralímpico

5.

Circuito Brasil Paralímpico Atletismo, Natação e Halterofilismo

Na modalidade atletismo, o alinhamento dos objetivos das ações previstas com as metas
estratégicas do CPB possibilitou a criação desse portfólio de projetos.

2 | DESENVOLVIMENTO
O objetivo desta investigação foi analisar as diretrizes que contribuem no planejamento
do atletismo paralímpico brasileiro, no ciclo 2013-2016, identificar o cenário esportivo do
atletismo brasileiro e estabelecer ferramentas para melhorar o cenário da prática, no Brasil,
estabelecendo a hierarquia dos objetivos estratégicos e os projetos, de forma a priorizar, com
a ajuda de uma ferramenta de gestão específica para a tomada de decisões em ambientes
complexos, para atender a questões relacionadas com o planejamento estratégico do CPB na
busca do quinto lugar geral nas Paralimpíadas Rio 2016.
Para tanto, o estudo pode ser divido em duas etapas: a primeira, através do desenvolvimento
e da descrição sobre o tema, e a segunda, utilizando a pesquisa operacional, que prepara
cientificamente o processo de tomada de decisões visando à modificação do binômio
“experiência-intuição” em “informação-racionalidade” (MONTEVECHI, 2000, p.3).
A metodologia utilizada nesse momento foi o Analytic Hierarchy Process (AHP), que é um
método com base na Matemática e na Psicologia, utilizado para auxiliar a tomada de decisões
em ambientes complexos, como a gestão de um portfólio de programas e projetos de uma
Organização Esportiva Olímpica (OEO) pela análise e pela interpretação dos dados das
proposições teóricas e práticas apresentadas.
Ao se avaliar como as organizações decidem sobre os projetos, percebe-se que sempre existe
um desejo de construção de critérios claros, objetivos e matemáticos (HAAS, 2005). No
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entanto, a tomada de decisão é, em sua totalidade, um processo mental cognitivo resultante
da seleção do curso mais adequado de ação, com base em critérios tangíveis e intangíveis
(SAATY, 2000) arbitrariamente escolhidos por quem toma a decisão. Os dados mostraram as
estratégias e as ações que a Organização Esportiva Olímpica (OEO) planejou para a obtenção
do resultado, além de proporcionar a discussão e o debate sobre as estratégias utilizadas,
auxilia, também, na gestão do portfólio de programas e projetos do CPB que, de alguma
forma, necessita que os projetos sejam hierarquizados. Sendo uma das possibilidades do AHP
a comparação das opiniões, muitas vezes baseadas em opiniões empíricas, transformando-as
em dados numéricos e objetivos.
O AHP foi desenvolvido, na década de 1970, pelo prof. Thomas Saaty e foi extensivamente
estudado a partir dessa época. Nesse método, pessoas-chave no processo de tomada de decisão
transmitem suas análises e opiniões em relação a determinado assunto/problema, em que
percepções humanas, julgamentos e consequências possuem repercussão em longo prazo
(VARGAS, 2010).
Segundo Shimizu (2001), o método AHP, em síntese, assume que um conjunto de critérios
tenha sido estabelecido e que está tentando estabelecer um conjunto normalizado de pesos
para ser aplicado quando as alternativas, que usam critérios, estejam sendo comparadas.
Envolve três fases para resolver o problema de decisão:
1. — Decomposição — O princípio da decomposição pede a construção de uma rede
hierárquica para representar um problema de decisão, representando, no topo, o objetivo
global e os mais baixos níveis representam critérios, subcritérios e alternativas.
2. — Julgamentos comparativos — Solicita-se aos participantes do grupo de decisão a
construção da matriz de comparação em cada hierarquia comparando pares de critérios e
subcritérios. É apresentada, nessa etapa, uma balança de valores que varia de 1 (indiferença)
a 9 (preferência extrema) para expressar a preferência de cada componente do grupo de
discussão.
3. — Síntese de prioridades — É a fase de calcular um peso composto para cada
alternativa baseada em preferências derivadas da matriz de comparação.
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
A utilização da ferramenta AHP é caracterizada pela analise através de questionário específico
aplicado aos gestores dos programas e projetos, isso possibilitou identificar o entendimento
destes aos cinco objetivos estratégicos da CPB a partir dos projetos construídos.
Os objetivos estratégicos levantados foram: “desenvolvimento de estrutura e administração”,
“suporte aos atletas”, “capacitação de profissionais” e “suporte em treinamentos e competições”.
A partir disto, entendemos que desenvolvimento de estrutura e administração está relacionado
ao aumento do número de funcionários da área administrativa e à melhoria na aquisição
de equipamentos de suporte aos novos funcionários. Em virtude do aumento dos repasses
financeiros e mais disponibilidade de recursos, a mão de obra atual do CPB já não consegue
mais atender ao que é demandado. O simples aumento de mão de obra, como solução única
para o crescimento, não é uma estratégia eficiente, visto que a mão de obra nova requer tempo
e preparo para que esteja em condições de oferecer resposta às demandas existentes. Nesse
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sentido, é importante criar mecanismos que possibilitem aumentar a produtividade da mão
de obra existente, melhorar a execução dos processos e possibilitar um modelo de trabalho
mais eficiente.
O suporte aos atletas pode ser definido pela montagem de equipes multidisciplinares e pela
aquisição de equipamentos para o desenvolvimento dos atletas e da modalidade. O CPB
e a equipe principal de atletismo possui uma excelente equipe de profissionais, mas se faz
necessário que as outras equipes e as categorias de base possam também possuir o mesmo
nível. Outro ponto importante é especializar as equipes de profissionais, já que a grande
maioria deles que atuam nessas equipes, possui outras atividades, podendo comprometer o
atendimento, sendo necessário o desenvolvimento de um plano de cargos e salários para esse
grupo, além de recrutar novos profissionais.
A capacitação de profissionais é importante para o desenvolvimento da modalidade
nacionalmente, proporciona tanto a formação de novos atletas paralímpicos em âmbito
nacional quanto o desenvolvimento internacional da modalidade, além de abordar todas as
áreas específicas do esporte, visando à preparação de excelência para os atletas.
O suporte em treinamentos e competições é um dos mais importantes para o desenvolvimento
e a melhoria do desempenho dos atletas para 2016; proporciona a participação e o treinamento
das delegações em competições nacionais e internacionais e possibilita a troca de experiências
e o treinamento competitivo com outros atletas e países.
A partir do entendimento dos objetivos estratégicos e das prioridades do atletismo e do CPB,
se faz necessário colocá-los em ordem de prioridade e definir estratégias mais importantes para
a modalidade. É necessário para a gestão dos programas e projetos de uma organização que,
de alguma forma, os projetos possam ser hierarquizados, sendo esta uma das contribuições
do AHP, a comparação das opiniões e impressões distintas, transformando-as em dados
numéricos e objetivos.
Para este trabalho, ficou definida a utilização da opinião de 5 profissionais do CPB: 3
especialistas da modalidade, 2 integrantes, sendo o presidente e o diretor técnico do CPB.
Inicialmente, as opiniões foram analisadas para a construção de uma média das opiniões para
cada iniciativa estratégica, neste caso, representada por cada projeto do portfólio do CPB,
analisadas em relação ao nível de benefício gerado para cada um dos objetivos estratégicos.
Nesta etapa, foi utilizada como parâmetro de benefício a seguinte escala: muito alta, alta,
média-alta, média, média-baixa, baixa, muito baixa e nenhuma.
A ferramenta compara cada opinião fornecida e identifica a ordem de prioridade de cada
objetivo e sua iniciativa estratégica, mapeando o nível de consistência lógica entre as opiniões
fornecidas pelo especialista, o que Martins et al. (2013) chama de “razão de consistência
dos julgamentos”. O AHP permite que essa razão seja encontrada através de uma fórmula
matemática e avalia a razão de inconsistência de cada especialista, no caso deste trabalho, uma
pequena razão de inconsistência é tolerada.
Depois de hierarquizar os objetivos estratégicos e identificar as prioridades dos projetos à luz
de cada especialista, as opiniões dos cinco profissionais foram confrontadas, com o objetivo
de encontrar o perfil do CPB em um contexto geral.
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Assim, os resultados encontrados demonstram que os objetivos estratégicos possuem uma
ordem de importância de acordo com a lista a seguir:
1.

— Suporte aos Atletas (L: 0,442)

2.

— Suporte em Treinamentos e Competições (L: 0,421)

3.

— Capacitação de Profissionais (L: 0,74)

4.

— Desenvolvimento de Estrutura e Administração (L: 0,63)

Em seguida, cruzam-se os dados dos profissionais com relação ao nível de benefício gerado
pelos projetos, em cada um dos objetivos estratégicos, de acordo com a escala mencionada
anteriormente: muito alta, alta, média-alta, média, média-baixa, baixa, muito baixa e
nenhuma.
A média encontrada entre as opiniões dos especialistas, nessa relação de benefício, entre os
projetos e os objetivos estratégicos pode ser observada na figura 01. Pode-se observar que
alguns projetos, principalmente os que se classificaram como “muito alta”, são fundamentais
para o cumprimento de determinados objetivos estratégicos, como o projeto de “Brasil
Medalha” para atingirmos o objetivo “Suporte aos Atletas”.

Figura 01 — Aplicação dos dados dos especialistas na ferramenta.

Cada opinião dos participantes para a escala de projetos e da priorização dos objetivos
estratégicos vai representar um valor numérico que será gerado e utilizado pela ferramenta
AHP para produzir as informações.
Após a análise dos objetivos estratégicos e dos projetos em relação ao benefício gerado a tais
objetivos estratégicos, a ferramenta AHP cria uma tabela que contém informações como: o
benefício do projeto em relação ao portfólio, a porcentagem desse benefício em comparação
com os demais projetos, o custo desse projeto e os projetos que trarão maior custo/benefício
com diferentes orçamentos; possibilita, ainda, a avaliação e a escolha do projeto a ser realizado
conforme o orçamento. A figura 02 demonstra essas informações com relação ao portfólio de
projetos elaborado pelo CPB.
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Figura 02 — Priorização dos projetos na ferramenta.

Com a observação da tabela 01, pode-se notar que o projeto de “Programa Time Brasil” é
o que possui o maior benefício, e o projeto “Circuito Brasil Paralímpico” e o “Projeto de
Formação Técnica” possuem um menor benefício. Porém, nessa análise, o “Projeto Brasil
Medalha” deveria ser executado somente em último momento, devido principalmente ao seu
alto custo.
Pode se constatar, por meio da simulação dos diferentes cenários, que a aplicação do modelo
oferece aos gestores um processo de suporte à decisão. O benefício do uso do AHP como
um orientador, observado nesta pesquisa, é a facilidade de estruturar o processo de tomada
de decisão, pela elaboração de uma hierarquia de critérios de decisão ainda na fase de
planejamento dos projetos.
Contudo, a análise de custos e benefícios dos projetos deve respeitar o melhor momento
financeiro, alguns projetos com menos benefícios também são priorizados em virtude da
questão financeira, podendo um projeto ser indicado, desde que outro não venha a ser
realizado.
Projetos que possuam menos benefícios também poderão ser priorizados de acordo com o
volume de recurso a ser utilizado. No caso do “Programa de Formação Técnica”, o projeto
segue sendo indicado para a realização em um orçamento de até R$ 6 milhões, enquanto não
é indicada a realização do “Projeto Brasil Medalha”.
Sendo necessário para que todos os projetos sejam executados integralmente aproximadamente
R$ 10,5 milhões, como se observa na tabela 01.
Tabela 01 — Priorização dos projetos
Projetos

Benefícios

%

Custo

Valor do Investimento (em Reais)
3.000.000
5.000.000
6.000.000

7.000.000

10.000.000

1. Projeto Ouro (Brasil
Medalha)

0,832

35

4.100.000

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

2. Programa de
Seleções

0,846

21

2.500.000

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

3. Programa Loterias
Caixa de Alto
Rendimento

0,704

7,8

900.000

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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4. Programa Times
Brasil Paralímpico
5. Circuito Brasil
Paralímpico
6. Programa de
Formação Técnica
Internacional

0,913

8,6

1.000.000

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

0,734

17

2.000.000

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

0,515

8,6

1.000.000

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

Em última análise, encontramos nos projetos “Programa Time Brasil Paralímpico” e “Programa
Loterias Caixa de Alto Rendimento” os projetos de execução prioritária em qualquer tempo.
Finalmente, é possível observar que o modelo proposto procurou utilizar as informações
disponíveis e ao mesmo tempo um método de apoio à decisão e, dessa forma, apresentar
ferramentas, de simples utilização, que possam atender às necessidades dos gestores na busca
do sucesso para suas organizações.

3 | CONCLUSÃO
Embora este trabalho não tenha a pretensão de definir ou estabelecer quais projetos ou ações
serão tomadas pela CPB para a modalidade atletismo, fica evidente a possibilidade de avaliação
dos projetos em função das opiniões dos especialistas e do orçamento disponível para as ações.
Observa-se também que a eficácia do modelo depende do conhecimento dos participantes
designados, pois devem ser stakeholders da organização, de forma a manter a fidedignidade dos
resultados apresentados pela ferramenta AHP, já que os resultados dependem das ideias que os
responsáveis transmitirão em suas indicações, sendo fundamental a escolha de profissionais com
comprometimento com o atletismo e o CPB, além de possibilitar a elaboração de uma linha
mestra de ações com suas metas e projetos de maior impacto, facilitando o estabelecimento
de conexões entre os programas e projetos.
Após esta análise, o estabelecimento da hierarquia dos objetivos estratégicos e prioridades
dos projetos, visando atender ao planejamento estratégico do CPB, na busca do quinto
lugar geral, nas Paralimpíadas Rio 2016, é possível, e se apresenta de maneira satisfatória,
através de sugestões que podem otimizar a utilização do capital humano e financeiro através
do planejamento, premissa fundamental de uma organização que pretende responder com
agilidade a suas demandas.
Por fim, as diretrizes apresentadas para o desenvolvimento deste planejamento podem, além
de possibilitar a melhora dos resultados do atletismo paralímpico no Brasil, ser cenário para
futuras investigações sobre o sistema e a metodologia aplicada.
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Resumo

O alinhamento do planejamento estratégico entre confederações e federações estaduais de
esportes é fundamental para o desenvolvimento das diversas modalidades, visando acelerar a
aplicação de recursos limitados e tornando mais eficiente os investimentos para o crescimento
esportivo, nos países, às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O presente
trabalho apresenta uma proposta preliminar de planejamento estratégico para todas as federações estaduais de atletismo, alinhado com os objetivos estratégicos da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Inicialmente, foi aplicado questionário aos presidentes das federações filiadas da Confederação Brasileira de Atletismo — CBAt, definindo a missão, visão e
valores da modalidade, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades nos diversos estados
(SWOT), sendo que 67% dos entrevistados, devolveram os questionários respondidos. Após
análise das respostas dos formulários, baseado nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
comuns entre a maioria dos questionados, foi elaborada a presente proposta de mapa estratégico padrão e um plano de negócios, para ser utilizado como base pelas federações estaduais
de atletismo para seu planejamento estratégico específico, bem como definição de metas e
indicadores adequados a cada realidade regional e elaboração do seu plano de negócios.
Palavras-chave: atletismo, federações estaduais, gestão esportiva, planejamento estratégico,
políticas públicas de esporte, plano de negócios.

Abstract

The alignment between the strategic planning confederations and federations sports is critical to
the development of several sport modalities, to accelerate the application of limited resources, and
to have more efficient investments for the growth of sports in the country on the eve of the Olympic
Games in Rio de Janeiro 2016. This paper presents a preliminary proposal of strategic planning for
all of athletics federations, aligned with the strategic objectives of the Brazilian Athletics Confederation — CBAt. Initially, a questionnaire was applied to the Presidents of the Federations Brazilian
Athletics Confederation (CBAt), which set the mission, vision, and values of the sport, the strengths
and weaknesses, as well as the threats which were and opportunities in the different states (SWOT),
with 67% of respondents answering back the questionnaires. After analyzing the responses of the
forms, based on the strengths, weaknesses, opportunities and threats common among the majority
of respondents, this proposed standard strategic map and business plan was drafted to be used as the
basis of athletics federations for your specific strategic planning, it was also drafted to set targets and
indicators appropriate to each regional reality as well as to prepare its plan business.
Keywords: athletics, federations, sport management, strategic planning, public policy sport, business plan.
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1 | INTRODUÇÃO
O planejamento estratégico e um plano de negócios são fundamentais para a gestão estratégica
e o desenvolvimento de qualquer organização pública ou privada. Especificamente no esporte,
o planejamento estratégico e os planos de negócios são pouco utilizados pelas entidades de
administração estaduais de esportes, seja pelo desconhecimento de técnicas para elaboração
dos mesmos, seja pelas dificuldades alegadas pelos dirigentes das entidades (chamadas neste
trabalho de federações estaduais) em implantarem esse planejamento. A falta de recursos
para contratação de profissionais que desenvolvam o planejamento estratégico é outra
justificativa utilizada para a sua ausência. Visando diminuir os investimentos na elaboração
do planejamento estratégico, é solucionado com a utilização de modelos de planejamento
estratégico, que depois de adequados a realidade de cada federação estadual, deverão ser
implantados para melhor desenvolvimento dos objetivos de cada uma em sua região de
abrangência
O planejamento estratégico é o processo através do qual a organização se mobiliza para
formular as suas estratégias, orientadas para o mercado, estabelecer e desdobrar metas e
elaborar planos de ação para atingi-las, considerando os ambientes interno, externo, atual
e futuro. Quando bem elaborado e alinhado, em todos os níveis, é fundamental para o
desenvolvimento esportivo eficaz e eficiente. Muitas das federações estaduais necessitam
de orientação para elaborar e implementar o seu planejamento estratégico, definindo suas
prioridades e seus objetivos estratégicos, definindo seus negócios, clientes, produtos e
necessidades. As federações não têm definido de forma clara sua missão, visão, crenças e
valores. Poucas federações estaduais analisam os ambientes interno e externo, as ameaças e
oportunidades, suas forças e fraquezas, criando indicadores e metas. Além disso, uma proposta
de mapa estratégico modelo e de um plano de negócios, aplicável a cada realidade em muito
facilitaria o entendimento do planejamento, o que incentivaria os dirigentes a adotarem essa
ferramenta para o desenvolvimento de suas federações estaduais, e consequentemente, de
todos os envolvidos com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A grande mudança
ocorre no momento em que os gestores das federações estaduais de atletismo, pensarem a sua
entidade como uma empresa, que deve ter viabilidade econômica, e traçar as estratégias de
sobrevivência administrativa, financeira e técnica.
Segundo Philip Kotler (1992), o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial
que permite estabelecer a direção a ser seguida por instituições ou empresas, no nosso caso,
as federações estaduais de atletismo, visando maior grau de interação com o ambiente. O
autor ,quando fala em direção, reforça sobre o âmbito de atuação, das macropolíticas, dos
macro-objetivos, da macroestratégia, das estratégias funcionais, das políticas funcionais, dos
objetivos funcionais e da filosofia de atuação da federação estadual em especial para uma
gestão estratégica do esporte.
Definimos Gestão Estratégica como as decisões estratégicas que determinam o desempenho
das federações estaduais em longo prazo e inclui a análise dos ambientes externo e interno,
definição e implementação de estratégias bem como metodologias para avaliação e controle
das metas a serem alcançados. Além da Gestão Estratégica, precisamos definir outros termos
presentes neste artigo.
Vamos definir missão como a razão da existência da federação e delimita as atividades dentro
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do espaço que as federações estaduais desejam ocupar em relação às oportunidades do
negócio. Já, definimos como visão o que é a imagem que se deseja para as federações estaduais
no futuro. Deve inspirar e motivar todas as equipes das federações. Deve ser um futuro
ambicioso que esteja associado aos clientes (clubes, atletas, confederação, patrocinadores).
Já as situações externas às federações estaduais, atuais ou futuras são Oportunidades que
devem ser aproveitadas adequadamente para o desenvolvimento das mesmas causando
influência positiva; e as Ameaças são exatamente a situação oposta, ou seja, situações externas
atuais ou futuras que podem impactar negativamente nas federações estaduais. Forças
são as características internas às federações, que podem influenciar positivamente no seu
desempenho. Fraquezas são definidas como características internas às federações que podem
influenciar negativamente no seu desempenho. Objetivos Estratégicos são as ações de médio e
longo prazo necessárias para se atingir a visão. Finalmente, Mapa Estratégico é a representação
gráfica das estratégias, que evidenciam os desafios que as federação estaduais terão que superar
para concretizar sua missão e visão. O mapa estratégico é estruturado por meio de objetivos
estratégicos distribuídos nas perspectivas do negócio, interligados por relações de causas e
efeitos.
O objetivo do planejamento estratégico está no desenvolvimento de estratégias que irão
orientar a organização a obter um melhor desempenho e, melhores resultados, não existindo
um modelo ideal para o mesmo. Existem vários modelos e técnicas eficazes e a organização
tem que definir qual o modelo que melhor se adapta a realidade de sua atuação.
A Confederação Brasileira de Atletismo é a entidade de administração nacional do atletismo,
fundada em 1977, tendo sua sede inicial no Rio de Janeiro e, tendo mudado para cidade de
Manaus, em 1993, e transferida para São Paulo em março de 2013. Conta com 27 federações
estaduais e, 494 clubes. Tem como principal patrocinador, desde 2002, a Caixa Econômica
Federal, com contrato de patrocínio assinado até 2016.
No segundo semestre de 2012, com o auxilio do Comitê Olímpico Brasileiro, iniciou-se o
processo de planejamento estratégico, porém o mesmo não foi concluído devido à transição de
presidência. Após a posse da nova presidência, iniciou-se novamente o processo. Foi definida
a identidade organizacional (missão, visão e valores) da confederação e deu-se início à análise
SWOT para que pudessem ser definidos os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e
o plano de ações a curto, médio e longo prazo.
No planejamento estratégico da Confederação Brasileira de Atletismo (2013) temos:
MISSÃO: Busca da excelência no atletismo pela inovação e promoção do esporte, realizando eventos,
aumentando as conquistas internacionais do Brasil.
VISÃO: Ser exemplo, no desenvolvimento do esporte, nos seus mais diversos níveis administrativo,
técnico, científico e operacional, tornando-se potência mundial e olímpica do atletismo.
VALORES: Atitude, transparência, liderança, ética, transformação, integridade, sustentabilidade,
moralidade e objetividade.

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) tem um Programa de Apoio às Federações,
que consiste no repasse de recursos financeiros mensais para manutenção das mesmas. Esse
repasse é proporcional a uma série de obrigações definidas por uma comissão de presidentes.
Cada obrigação cumprida confere a cada federação uma pontuação e o repasse dos valores é
conforme a pontuação atingida.

326

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

A partir de 2012 foram definidas as seguintes pontuações para cada obrigação de federação
estadual, definidos em nota oficial da CBAt:
“Critérios a serem exigidos de 2012 em diante:
1.

Regularização com: Receita Federal, FGTS e INSS.
• Critério de Avaliação:

2.

• Possui as certidões:

1 ponto

• Não possui:		

0 ponto

Estatuto (aprovado pela CBAt) e eleição regulares, com registro em cartório.

• Critério de Avaliação:

3.

• Possui Estatuto Aprovado:1 ponto.

Não possui:

0 ponto

• Possui Eleições Regulares:1 ponto.

Não possui:

0 ponto

Número de atletas inscritos na CBAt, em atividade.

• Critério de Avaliação:
• Até 99 atletas:		

1 ponto

• De 100 a 200 atletas

2 pontos

• De 201 a 300 atletas

3 pontos

• De 301 a 400 atletas

4 pontos		

• De 401 a 500 atletas

5 pontos

• De 501 em diante

6 pontos

Número de funcionários da sede
• Critério de Avaliação:
O funcionário deve dar expediente de, no mínimo, 4 horas diárias na sede da federação. Ele
poderá ser registrado em carteira (CLT), cedido ou estagiário/voluntário.

4.

• Não possui funcionário

0 ponto

• 1 funcionário			

2 pontos

• De 2 a 5 funcionários		

4 pontos

• Mais de 5 funcionários		

6 pontos

Relatório das competições realizadas

• Critério de Avaliação:
Campeonatos estaduais oficiais (Adultos, Sub-23, Juvenis, Menores e de Mirins):
• Não realizou nenhum dos campeonatos

0 ponto

• Realizou um campeonato estadual		

1 ponto

• realizou dois campeonatos estaduais		

2 pontos

• realizou três campeonatos estaduais		

3 pontos

• realizou quatro campeonatos estaduais 4 pontos
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• realizou cinco campeonatos estaduais 5 pontos
Outras competições realizadas (festivais, torneios etc.):
• De 1 a 5 competições		

1 ponto

• De 6 a 10 competições		

2 pontos

• De 11 a 15 competições

3 pontos

• De 16 competições em diante 4 pontos
5.

Resultados de atletas a nível nacional nos últimos três anos (medalhistas).
Critério de Avaliação:

Medalhistas – nível nacional nos últimos três anos (2008, 2009 e 2010):

6.

• Nenhum medalhista:		

0 ponto

• De 1 a 5 medalhistas		

2 pontos

• De 6 a 10 medalhistas		

4 pontos

• De 11 a 15 medalhistas

6 pontos

• De 16 a 20 medalhistas

8 pontos

• De 21 a 25 medalhistas

10 pontos

• De 26 a 30 medalhistas

12 pontos

• De 31 a 35 medalhistas

14 pontos

• De 36 a 40 medalhistas

16 pontos

• De 41 a 45 medalhistas

18 pontos

• De 46 a 64 medalhistas

23 pontos

• De 65 a 70 medalhistas

28 pontos

• De 71 a 80 medalhistas

32 pontos

• De 81 a 85 medalhistas

36 pontos

• De 86 a 124 medalhistas

46 pontos

• De 125 a 130 medalhistas

56 pontos

• De 126 a 180 medalhistas

65 pontos

• De 181 a 185 medalhistas

74 pontos

• De 186 a 474 medalhistas

137 pontos

• De 475 a 480 medalhistas

200 pontos

Sede

• Critério de Avaliação:
Possuir sede (cedida, locada, própria etc.) com atendimento ao público:
• Não possui sede		

0 ponto

• Possui sede com atendimento 1 ponto
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7. Funcionamento regular, comprovado pelas prontas respostas às comunicações da
CBAt.
• Critério de Avaliação:
Atendimento a todas as comunicações realizadas pela CBAt dentro dos prazos estabelecidos:
• Não atendeu a uma das comunicações		

0 ponto

• Atendeu às comunicações fora do prazo

1 ponto

• Atendeu às comunicações no prazo		

2 pontos

8. Número mínimo de 100 atletas registrados e inscritos na CBAt em cada um dos
campeonatos estaduais, e a obrigação de participação nos campeonatos brasileiros.
• Critério de Avaliação:
Campeonatos estaduais oficiais: Adultos, Sub-23, Juvenis, Menores e de Mirins (5).
A pontuação será feita, individualmente, por cada campeonato (categoria) e será divida por 5.
• Mínimo de 50 atletas		

1 ponto

• 51 a 100 atletas		

2 pontos

• 101 a 150 atletas		

3 pontos

• 151 a 200 atletas		

4 pontos

• 201 atletas em diante		

5 pontos

Campeonatos brasileiros oficiais: Sub-23, Juvenis, Menores e Mirim (4):
• Participou em todos:		

1 ponto

• Não participou de um:		

0 ponto

Obs.: Em todas as competições realizadas pela filiadas, deve constar o número de registro dos
atletas, inclusive na categoria Mirim.
9. Participação de atletas em competições internacionais, integrantes de seleções em
Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, campeonatos pan-americanos, campeonatos
íbero-americanos, campeonatos sul-americanos, nos últimos 4 anos.
• Critério de Avaliação – considerada a pontuação mais alta obtida pela filiada:
• Atletas em Jogos Olímpicos
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20 pontos

• Atletas em campeonatos mundiais de atletismo		

15 pontos

• Atletas em Jogos Pan-Americanos				

10 pontos

• Atletas em outros eventos mundiais IAAF			

8 pontos

• Atletas em campeonatos íbero-americanos			

7 pontos

• Atletas em campeonatos pan-americanos de Juvenis		

5 pontos

• Atletas em outros eventos pan-americanos – CPA		

4 pontos

• Atletas em campeonatos sul-americanos de Adultos		

6 pontos

• Atletas em campeonatos sul-americanos Sub-23		

5 pontos

• Atletas em campeonatos sul-americanos de Juvenis		

4 pontos
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• Atletas em campeonatos sul-americanos de Menores		

3 pontos

• Atletas em outros eventos sul-americanos – CONSUDATLE 2 pontos
O atleta será computado para o estado em que foi registrado pela primeira vez.
PROGRAMA CAIXA DE APOIO A FEDERAÇÕES ESTADUAIS 2013
Nível A		

até 13 pontos			

R$ 2.700,00

Nível B		

14 a 20 pontos			

R$ 3.350,00

Nível C

21 a 26 pontos			

R$ 3.870,00

Nível D

27 a 46 pontos			

R$ 4.130,00

Nível E		

47 a 70 pontos			

R$ 4.520,00

Nível F		

71 a 100 pontos		

R$ 6.600,00

Nível G

101 a 200 pontos		

R$ 8.548,00

Nível H

acima de 201 pontos		

R$ 11.797,00

Observações:
a. Para manter o recebimento mensal é obrigatória a apresentação das certidões federais,
realizar os campeonatos estaduais das categorias oficiais (5) e participar de todos os
campeonatos brasileiros (3).
b. Os recursos que não forem pagos às entidades impedidas de receber, serão revertidos a
outras federações regulares através do fornecimento de material pela CBAt, no final do
exercício.”
Como constatamos, a Confederação Brasileira de Atletismo, graças ao seu patrocinador, a
Caixa Econômica Federal, participa ativamente na manutenção financeira das federações
estaduais de atletismo, contribuindo com o total anual de R$ 1.511.220,00 e, agora, tem o
objetivo de alavancar o desenvolvimento regional colaborando no planejamento estratégico
das mesmas, alinhado com seu planejamento estratégico.
Na Tabela 1, podemos verificar o desenvolvimento das federações estaduais, conforme sua
classificação e recursos repassados pela CBAt.
N[ivel

Tabela 1 – Nível das federações
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Federações
A

2

B

4

C

4

D

7

E

5

F

3

G

1

H

1

Metodologia do Planejamento Estratégico
Existem no mercado diversas metodologias para desenvolvimento do planejamento estratégico.
Neste trabalho optamos, por utilizar a metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act) (Figura 01).
ANALISAR PROBLEMAS
DO ANO

ANÁLISE DO
AMBIENTE INTERNO

NEGÓCIO

MISSÃO

CENÁRIOS

FORÇAS E
FRAQUEZAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

VISÃO

IDENTIFICAR E
RESOLVER
PROBLEMAS

PADRONIZAR
CRENÇAS E
VALORES

A P
N

OPORTUNIDADES E
AMEAÇAS

META

C D

S

ATINGIDA
?

MAPA
ESTRATÉGICO BSC
ESTABELECER
METAS

PLANOS DE AÇÃO

PROJETOS

IMPLEMENTAR
PLANOS DE AÇÃO E
PROJETOS

VERIFICAR
RESULTADOS

Figura 01 — PDCA.

A etapa denominada como “P (Plan)”, é o momento em que são cumpridas as atividades de
planejamento, ou seja, a definição da identidade organizacional da federação (negócio, missão,
visão, crenças e valores), a análise do cenário e elaboração da Matriz SWOT, a definição dos
objetivos estratégicos metas e indicadores além da criação do plano de ação. A seguir temos
a etapa “D (Do)” em que ocorre a execução dos planos de ação e projetos estabelecidos
para que as metas sejam alcançadas. Prosseguindo chegamos a etapa “C (Check)”, que é o
momento em que há o cruzamento dos resultados obtidos com a implementação dos planos
de ação e projetos com metas estabelecidas na etapa P. Finalmente a etapa “A (Act)” que é
o momento em que, diante deste cruzamento realizado, na etapa C, identifica-se as ações
corretivas necessárias.
Não temos o objetivo de cumprir todo o planejamento estratégico de cada federação, mas
sim cumprir somente a Etapa P (Plan), tendo instrumentos suficientes para propor um mapa
estratégico padrão, que deverá ser adaptado à realidade de cada uma das federações estaduais
de atletismo, levando em consideração estudos demográficos e particularidades locais.
A partir da utilização do mapa, cada gestor deverá propor seus planos de ação, projetos, traçar
suas metas, verificar os resultados e criar o círculo virtuoso de identificar os motivos do não
cumprimento das metas, corrigir o que for possível e realimentar o processo. É fundamental
o gestor das federações criar seu plano de negócios, sendo possível isso utilizando o modelo
apresentado por este trabalho.
O presente estudo tem o objetivo de desenvolver ferramentas para o alinhamento dos
planejamentos estratégicos estaduais e nacionais, bem como destacar a importância do
planejamento estratégico na gestão das federações filiadas alinhado com o planejamento
estratégico da confederação. Ao final do trabalho, será proposto um mapa estratégico modelo e
um plano de negócios para facilitar sua implantação adequada à realidade de cada ente filiado.
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O mesmo se justifica, uma vez que irá fornecer uma proposta que visa facilitar a realização
do planejamento estratégico das federações estaduais de atletismo que ainda não o possuem,
alinhado com o planejamento estratégico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
otimizando assim os recursos disponíveis para o desenvolvimento do atletismo no Brasil,
visando não só os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, mas também o período pósJogos, fundamental para a sobrevivência da modalidade.

2 | DESENVOLVIMENTO
A pesquisa foi do tipo “levantamento de dados, concebida e realizada em estreita associação
com a resolução de um problema coletivo. O universo pesquisado foi de todas as 27 federações
filiadas na Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), sendo que 67% (18) das federações
consultadas devolveram os instrumentos devidamente preenchidos. Baseado nos percentuais
de respostas afirmativas de cada item do questionário foram selecionados aqueles que
obtiveram maioria absoluta para análise das Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades. A
partir dessas respostas foi elaborado o mapa estratégico padrão, que poderá ser adotado por
qualquer uma das federações estaduais filiadas, adequando-o a suas peculiaridades regionais.
Os questionários foram entregue a 26 presidentes das 27 federações estaduais de atletismo
reunidas na Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Atletismo — CBAt, realizada
em março de 2013 em Manaus. Foram explicados aos presentes os objetivos da pesquisa e
solicitado o preenchimento para posterior devolução. Dos questionários entregues, 14 foram
devolvidos no encerramento da assembleia e outros 4 foram devolvidos pelo correio em dias
posteriores, equivalendo a 67% do universo.
Ao indagarmos aos presidentes das federações estaduais de atletismo “Qual é o negócio da
Federação?”, 34% responderam que o negócio é a “Geração de atletas de alto desempenho”,
25% responderam que é a “Promoção do Atletismo”, 16% a “Promoção do esporte”, empatado
com “Qualidade de vida” e, em último lugar, “Busca de vida saudável e entretenimento”
(Tabela 02).
Já ao indagar qual seria a Missão da federação estadual, 33% responderam “Promover o
negócio atletismo de forma organizada, democratizada e estruturada em todas as regiões do
estado, visando um posicionamento esportivo e social de destaque”, 22% optaram pela Missão
“Aumentar o número de praticantes do atletismo incentivando os clubes e criando centros
de excelência em escolas e unidades públicas”. Já 14% optaram por “Promover competições
visando a popularização do atletismo” e “Difundir a qualidade de vida através da prática do
atletismo no estado”. Já 12% escolheram “Estabelecer as bases essenciais no desenvolvimento
motor e social do indivíduo através de promoção de eventos de atletismo” e 10% optaram por
“Promover competições de atletismo proporcionando através do esporte o desenvolvimento
social do estado” (Tabela 03).
Na questão sobre a Visão, 32% dos presidentes optaram por “Modelo de excelência no
atletismo”, 27% “Integrar o estado por meio do atletismo promovendo competições
regionais”, 23% “Ser um centro de referência na organização e promoção do atletismo no
estado e finalmente 18% “Manter a excelência da federação no cenário esportivo brasileiro”,
(Tabela 04).
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Ao analisarmos as Fraquezas comuns às federações estaduais, a grande maioria conclui que
a atuação no interior pode ser incrementada (94%), falta de uma fórmula de compensação
financeira para o presidente (ajuda de custo ou verba de representação) (89%) e a carência de
profissionais para a elaboração de projetos que possibilitem a obtenção de recursos financeiros
(83%) (Tabela 05).
Já entre as Forças comuns a 100% das federações estaduais estão a credibilidade perante
aos filiados e outros segmentos, o desejo de manutenção da tradição do atletismo do estado
no cenário nacional, a direção aberta a mudanças, o reconhecimento e tradição e a total
transparência na prestação de contas, gestão, moralidade e imparcialidade administrativa
(Tabela 06).
As duas grandes ameaças citadas pelos presidentes das federações estaduais estão a falta de
recursos financeiros da federação e dos clubes, a falta de prioridade no investimento no
esporte, o preço alto e a falta dos equipamentos, pistas equipadas, equipamentos básicos,
espaço dos eventos (Tabela 07).
Finalmente entre as oportunidades vislumbradas como fundamentais ou importantes por
100% das federações respondentes temos as demandas de recursos humanos qualificados e
de profissionais com novos perfis, a posição de destaque do atletismo no cenário nacional
e internacional, a elaboração do planejamento estratégico (estabelecimento e cumprimento
de metas), as leis de incentivo, a maior valorização das federações por parte das secretarias
de esportes, as perspectivas de oportunidades profissionais com o crescimento do atletismo,
o potencial de crescimento de participação no mercado (patrocínio e financiamento) e o
potencial de divulgação do esporte pela televisão (Tabela 08).
Baseado nos dados obtidos, apresentamos o mapa estratégico modelo (Figura 06) e o modelo
de mapa de negócios para federações (Figura 07).
Com esses instrumentos cada federação estadual poderá adaptar a sua realidade e traçar metas,
objetivos, indicadores para atingi-los.
Tabela 02 – Negócios da federação

Qual é o negócio da federação?
NEGÓCIO
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Geração de Atletas de Alto desempenho

34%

Promoção do Atletismo

25%

Promoção do Esporte

16%

Qualidade de Vida

16%

Busca de Vida Saudável e Entretenimento

3%
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Tabela 03 – Missão da federação
Qual é a missão da federação?
MISSÃO

PROMOVER O NEGÓCIO ATLETISMO DE FORMA ORGANIZADA, DEMOCRATIZADA E
ESTRUTURADA EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, VISANDO UM POSICIONAMENTO
ESPORTIVO E SOCIAL DE DESTAQUE

33%

AUMENTAR O NÚMERO DE PRATICANTES DO ATLETISMO INCENTIVANDO OS CLUBES E
CRIANDO CENTROS DE EXCELÊNCIA EM ESCOLAS E UNIDADES PÚBLICAS

26%

PROMOVER COMPETIÇÕES VISANDO À POPULARIZAÇÃO DO ATLETISMO

14%

DIFUNDIR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA PRÁTICA DO ATLETISMO NO ESTADO

14%

ESTABELECER AS BASES ESSENCIAIS NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E SOCIAL DO INDIVÍDUO
ATRAVÉS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ATLETISMO

12%

PROMOVER COMPETIÇÕES DE ATLETISMO PROPORCIONANDO ATRAVÉS DO ESPORTE O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO

10%

Tabela 04 – Visão da federação

Qual é a visão da federação?
VISÃO
MODELO DE EXCELÊNCIA NO ATLETISMO

32%

INTEGRAR O ESTADO POR MEIO DO ATLETISMO PROMOVENDO COMPETIÇÕES REGIONAIS

27%

SER UM CENTRO DE REFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ATLETISMO NO ESTADO 23%

MANTER A EXCELÊNCIA DA FEDERAÇÃO NO CENÁRIO ESPORTIVO BRASILEIRO
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18%

Tabela 05 – Fraquezas da federação
Quais as fraquezas da federação?
FRAQUEZAS DA FEDERAÇÃO
Atuação no interior pode ser incrementada

94%

Falta de uma fórmula de compensação financeira para o presidente (ajuda de custo ou verba de
representação)

89%

Carência de profissionais para a elaboração de projetos que possibilitem a obtenção de recursos
financeiros

83%

Insuficiência de recursos financeiros

78%

Falta de parceiros e projetos de parceria

67%

Estrutura pequena e amadora

67%

Insuficiência de base de dados e sistema de informações

67%

Número insuficiente de cursos de capacitação para técnicos e árbitros

67%

Falta de pessoal especializado

61%

Falta de infraestrutura administrativa

56%

Falta de website

56%

Federações atuam pouco no interior

50%

Ineficiência na busca de projetos de parceria (Marketing)

50%

Desarticulação entre projetos e estratégias das diversas federações

50%

Divulgação amadora e deficiente

50%

Figura 02 – Fraquezas da federação
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Tabela 06 – Forças da federação
Quais as forças da federação?
FORÇAS DA FEDERAÇÃO
Credibilidade perante aos filiados e outros segmentos

100%

Desejo de manutenção da tradição do atletismo do estado no cenário nacional

100%

Direção aberta a mudanças

100%

Reconhecimento e tradição

100%

Total transparência na prestação de contas

100%

Transparência da gestão, moralidade e imparcialidade administrativa

100%

Autonomia para desenvolvimento do trabalho

94%

Bom relacionamento com a CBAt, estado e municípios

94%

Cumprimento do calendário

94%

Liderança

94%

Oportunidade de participação de entidades carentes

94%

Potencial de surgimento de atletas de alto rendimento

94%

Presidente, diretores e colaborador técnico-administrativo qualificados e dedicados

94%

Rede de relacionamento

94%

Transparência nas ações

94%

Figura 03 – Forças da federação
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Tabela 07 – Ameaças para a federação
Quais as ameaças para a federação?
AMEAÇAS PARA A FEDERAÇÃO
Falta de recursos financeiros da federação e dos clubes; falta de prioridade no investimento no
esporte.
Preço alto e falta dos equipamentos, pistas equipadas, equipamentos básicos, espaço dos
eventos
Falta de uma política pública do esporte; falta de credibilidade das ações do estado

100%
100%
94%

Recursos humanos (dirigentes e técnicos, gestão, entidades, interior, clubes) falta qualificação e
capacitação e vontade de se capacitar

89%

Desvalorização e má qualificação do profissional de Educação Física; ensino; remuneração baixa

83%

Falta de remuneração dos dirigentes; Código Civil que não permite a remuneração dos dirigentes 78%
Desarticulação entre projetos e estratégias das diversas Federações

61%

Desorganização do sistema desportivo

61%

Pouca divulgação do esporte pela mídia

61%

Falta de sede própria

56%

Morosidade no atendimento às demandas

56%

Alguns clubes, atletas e promotores não percebem vantagens na filiação às federações

50%

Modalidade totalmente amadora inviabilizando fortalecimento em âmbito nacional

50%

Figura 04 – Ameaças para a federação
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Tabela 08 – Oportunidades para a federação
Quais as oportunidades para a federação?
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OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DA FEDERAÇÃO

IMPORTANTE

FUNDAMENTAL

Demandas de recursos humanos qualificados e de profissionais
com novos perfis

17%

83%

Posição de destaque do atletismo no cenário nacional e
internacional

22%

78%

Planejamento estratégico (estabelecimento e cumprimento de
metas)

28%

72%

Leis de Incentivo

28%

72%

Maior valorização das federações por parte das secretarias de
esportes

28%

72%

Perspectivas de oportunidades profissionais com o crescimento
do atletismo

28%

72%

Potencial de crescimento de participação no mercado (patrocínio
e financiamento)

28%

72%

Potencial de divulgação do esporte pela televisão

28%

72%

Maior orçamento do Ministério dos Esportes

39%

61%

Possibilidade, oportunidade de prestar serviços ao estado e
municípios

39%

61%

Consciência das pessoas da necessidade de um estilo de vida
saudável para melhor qualidade de vida

11%

83%

Dedicação, motivação e abnegação dos agentes do atletismo

17%

78%

Credibilidade por parte dos clubes em relação à federação

28%

67%

Maior fiscalização do CREF na atuação dos profissionais de EF

44%

50%

Uso do esporte como entretenimento

44%

50%

Maior influência política

56%

39%

Uso do esporte como negócio

56%

39%

Interesse do estado em se tornar referência do esporte
internacional

61%

33%

Competições nacionais/internacionais no estado

61%

33%
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Figura 05 – Oportunidades para a federação.
MODELO DE MAPA ESTRATÉGICO PADRÃO

Figura 06 – Mapa estratégico modelo para federações estaduais de atletismo

339

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

MODELO DE MAPA DE NEGÓCIOS PARA FEDERAÇÕES
Parcerias principais

Atividades Chaves

Proposta de valor

Árbitros
Atletas
Clubes
CBAt
Governo Estadual
Governos
Municipais
Mídia
Patrocinadores
Promotores de
Eventos
Técnicos
Universidades

Competições de
Pista
Competições de Rua
Cursos e
Treinamentos
Seleções Estaduais

Educação
Entretenimento e
Lazer
Saúde
Visibilidade

Relacionamento
com Clientes

Segmento de
Clientes

Organização de
Eventos
Prestação de
Serviços

Atletas
Clubes
CBAt
Governo Estadual
Governos
Municipais
Mídia
Patrocinadores
Promotores de
Eventos
Público

Recursos Principais

Canais

Centro de
Treinamento
Pista de Atletismo
Treinamento
Vias Públicas

Empresas
Escolas
Estádios
Internet
Mídia
Ruas
Universidades

Estrutura de Custos

Fonte de Receita

Equipamentos
Infraestrutura física
Recursos Humanos
Viagens

Anuidade, Taxas e emolumentos
CBAt
Secretaria Estadual/Municipal de Esportes
Patrocinadores
Promotores de Eventos

Figura 07- Modelo de negócios para federações estaduais

3 | CONCLUSÃO
Analisando os resultados obtidos, concluímos que muitas das forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças são comuns à maioria das federações estaduais. Entre as principais forças comuns
a toda podemos citar a credibilidade perante aos filiados e outros segmentos, o desejo de
manutenção da tradição do atletismo do estado no cenário nacional, a direção aberta a
mudanças a total transparência na prestação de contas, na gestão, moralidade e imparcialidade
administrativa. Já entre as fraquezas comuns as federações estaduais destacaram que a
maioria concorda que: a atuação no interior pode ser incrementada; falta de uma fórmula de
compensação financeira para o presidente (ajuda de custo ou verba de representação); que há
carência de profissionais para a elaboração de projetos que possibilitem a obtenção de recursos
financeiros e a insuficiência de recursos financeiros. As ameaças mais preocupantes e comuns
são: falta de recursos financeiros da federação e dos clubes, tendo em vista que nenhuma
tem patrocinadores fortes; a falta de prioridade no investimento no esporte e o preço alto
e a falta dos equipamentos, pistas equipadas, equipamentos básicos, espaço dos eventos.
Isso demonstra a importância de patrocinadores, como o patrocinador da CBAt a Caixa
Econômica Federal, que acaba viabilizando o aporte financeiro da CBAt, para manutenção
das federações estaduais de atletismo. Finalmente entre as oportunidades estão a grande
demandas de recursos humanos qualificados e de profissionais com novos perfis, posição de
destaque do atletismo, no cenário nacional e internacional, e a possibilidade de planejamento
estratégico (estabelecimento e cumprimento de metas).
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Assim sendo, diversas ações podem ser tomadas conjuntamente, visando corrigir as situações
apresentadas. Baseado nesses resultados elaboramos um mapa estratégico padrão, bem como
o plano de negócios padrão que facilitam a elaboração dos planos estratégicos específicos
de cada uma das federações estaduais, alinhado com o plano estratégico da Confederação
Brasileira de Atletismo, otimizando os recursos que serão investidos para o desenvolvimento
do atletismo brasileiro. Com essa sugestão atingimos o objetivo inicial deste trabalho.
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ANEXOS
Instrumento de Pesquisa
Os questionário foram entregues para os presidentes das federações estaduais de atletismo,
na Assembleia Geral da CBAt realizada, em Manaus, em Março de 2013 e foi elaborado
baseado em pesquisa SWOT efetuada com federações estaduais de Minas Gerais, em trabalho
realizado por este autor em 2008.
A primeira tabela apresenta questões sobre Negócio, Missão e Visão das federações estaduais.
As outras quatro tabelas apresentam Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.
MARQUE COM UM X A SUA PREFERÊNCIA OU DESCREVA NA ÚLTIMA LINHA SUA SUGESTÃO
ESTADO:
NEGÓCIO
PROMOÇÃO DO ATLETISMO
PROMOÇÃO DO ESPORTE
QUALIDADE DE VIDA
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PROMOÇÃO PARA O ATLETISMO SER UMA REFERÊNCIA, VISANDO A GERAÇÃO DE ATLETAS DE
ALTO DESEMPENHO
BUSCA DE VIDA SAUDÁVEL E ENTRETENIMENTO
MISSÃO
PROMOVER COMPETIÇÕES VISANDO À POPULARIZAÇÃO DO ATLETISMO
PROMOVER COMPETIÇÕES DE ATLETISMO PROPORCIONANDO, ATRAVÉS DO ESPORTE, O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO
ESTABELECER AS BASES ESSENCIAIS NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E SOCIAL DO INDIVÍDUO
ATRAVÉS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ATLETISMO
PROMOVER O NEGÓCIO ATLETISMO DE FORMA ORGANIZADA, DEMOCRATIZADA E
ESTRUTURADA, EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, VISANDO UM POSICIONAMENTO
ESPORTIVO E SOCIAL DE DESTAQUE
DIFUNDIR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA PRÁTICA DO ATLETISMO NO ESTADO
AUMENTAR O NÚMERO DE PRATICANTES DO ATLETISMO INCENTIVANDO OS CLUBES E
CRIANDO CENTROS DE EXCELÊNCIA EM ESCOLAS E UNIDADES PÚBLICAS
VISÃO
SER UM CENTRO DE REFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ATLETISMO NO ESTADO

INTEGRAR O ESTADO POR MEIO DO ATLETISMO PROMOVENDO COMPETIÇÕES REGIONAIS
MODELO DE EXCELÊNCIA NO ATLETISMO
MARQUE COM UM X A SUA PREFERÊNCIA OU DESCREVA, NA ÚLTIMA LINHA, SUA SUGESTÃO
MARQUE COM UM “X” A MELHOR ALTERNATIVA
ESTADO:
FORÇAS DA FEDERAÇÃO
Agilidade de soluções de demandas
Autonomia para desenvolvimento do trabalho
Bom relacionamento com a CBAt, estado e municípios
Bom relacionamento entre funcionários
Busca maior pelo desenvolvimento e execução de campeonatos e eventos no interior
Competência técnica
Competições durante todo o ano
Comunicação dos atos administrativo e técnico da federação via e-mail e informações através
do site
Credibilidade perante aos filiados e outros segmentos
Cumprimento do calendário
Desejo de manutenção da tradição do atletismo do estado no cenário nacional
Direção aberta a mudanças
Diretores e funcionários técnico-administrativos qualificados e dedicados
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NÃO

SIM

Disponibilização de informações atualizadas sobre a federação através do site (tabela de
custos, prestação de contas)
Estrutura adequada
Federações atuantes no interior
Imagem positiva no mercado
Imparcialidade na administração
Infraestrutura física e material
Infraestrutura e equipamentos modernos e de qualidade
Liderança
Motivação para a elaboração de projetos que possibilitem a obtenção de recursos (parcerias)
Normas e procedimentos documentados
Número adequado de profissionais disponíveis (técnicos, árbitros)
Oferta suficiente de cursos de capacitação para técnicos e árbitros
Oportunidade de participação de entidades carentes
Ótima infraestrutura física e material
Participação em todos os níveis (iniciantes, médios e alto nível)
Presença de atletas de nível no estado
Potencial de surgimento de atletas de alto rendimento
Presidente e colaborador técnico-administrativos dedicados
Processo de sistematização dos dados e informações
Projetos sociais desenvolvidos pela federação
Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública municipal e estadual
Reconhecimento e tradição
Rede de relacionamento
Sistema de informação excelente
Total transparência na prestação de contas
Transparência da gestão
Transparência e moralidade administrativa da federação
Transparência nas ações
Visão de negócio e gestão
Vista pela confederação como uma federação modelo
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MARQUE COM UM “X” A MELHOR ALTERNATIVA
ESTADO:
FRAQUEZAS DA FEDERAÇÃO
Acomodação na busca de projetos de parceria (Marketing)
Atuação no interior pode ser incrementada
Ausência de padronização das tarefas administrativas
Carência de profissionais para a elaboração de projetos que possibilitem a obtenção de
recursos financeiros.
Comunicação interna falha
Desarticulação entre projetos e estratégias das diversas federações
Desmotivação para a elaboração de projetos que possibilitem a obtenção de recursos
(parcerias)
Dificuldade de aceitação pelos atletas
Divulgação amadora e deficiente
Estrutura pequena e amadora
Falha nas normas e procedimentos
Falta de capacitação do pessoal em gestão
Falta de comunicação e de integração de objetivos com as entidades esportivas e escolares
Falta de comunicação e de integração de objetivos com os promotores de eventos
Falta de conhecimento das leis de incentivo existentes
Falta de gestão (procedimentos escritos, acompanhamento de resultados)
Falta de infraestrutura administrativa
Falta de integração entre federações
Falta de parceiros e projetos de parceria
Falta de pessoal especializado
Falta de tempo dos dirigentes
Falta de uma fórmula de compensação financeira para o presidente (ajuda de custo ou
verba de representação)
Falta de website
Falta Gestão / Planejamento
Federações atuam pouco no interior
Ineficiência na busca de projetos de parceria (Marketing)
Inexistência de normas e procedimentos
Insegurança no sucesso das parcerias
Insuficiência de base de dados e sistema de informações
Insuficiência de recursos financeiros
Má utilização do sistema operacional
Modalidade totalmente amadora
Não comprometimento com normas, regras e procedimentos
Não cumprimento do calendário
Número insuficiente de cursos de capacitação para técnicos e árbitros
Pessoal sem capacitação
Pouca ênfase no trabalho de formação de sucessores dirigentes
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NÃO

SIM

ESTADO:
OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS DE ATLETISMO
MARQUE COM UM “X” A MELHOR ALTERNATIVA

OPORTUNIDADES

Consciência das pessoas da necessidade de um
estilo de vida saudável para melhor qualidade
de vida
Credibilidade por parte dos clubes em relação
à federação
Criação de ligas
Dedicação, motivação e abnegação dos
agentes do segmento do atletismo
Demandas de recursos humanos qualificados e
de profissionais com novos perfis
Estabelecimento e cumprimento de metas
(planejamento estratégico)
Federações como prestadoras de serviço do
estado
Imagem positiva dos praticantes, vaidade e
status
Interesse do estado em se tornar referência do
esporte internacional
Competições nacionais/internacionais no
estado
Leis de incentivo
Maior fiscalização do CREF na atuação dos
profissionais de EF
Maior influência política
Maior orçamento do Ministério dos Esportes
Maior valorização da SEEJ por parte do poder
público estadual
Maior valorização das federações por parte das
secretarias de esportes
Oportunidade de prestar serviços ao estado/
municípios
Perspectivas de oportunidades profissionais
com o crescimento do atletismo
Posição de destaque do atletismo no cenário
nacional e internacional
Possibilidade de maior participação política
Possibilidade de participar prestando serviços
para o estado
Potencial de crescimento de participação no
mercado (patrocínio e financiamento)
Potencial de divulgação do esporte pela
televisão
Uso do esporte como entretenimento
Uso do esporte como negócio
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INDIFERENTE

POUCO
IMPORTANTE

IMPORTANTE FUNDAMENTAL

ESTADO:
AMEAÇAS PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS DE ATLETISMO
MARQUE COM UM “X” A MELHOR ALTERNATIVA
AMEAÇAS PARA FEDERAÇÃO
Alguns clubes não percebem vantagens na filiação às
federações
Associação de árbitros
Associações e entidades não percebem vantagens na
filiação às federações
Atletas e promotores não percebem vantagens na
filiação às federações
Atuação dos promotores de eventos
Atuação de associações e promotores
Código civil que não permite a remuneração dos
dirigentes
Falta de competitividade no atletismo
Concorrência na organização de eventos
Desarticulação entre projetos e estratégias das diversas
federações
Desorganização do sistema desportivo
Desvalorização e má qualificação do profissional de
Educação Física
Ensino de baixa qualidade gera remuneração baixa
Falta de capacitação dos responsáveis pelos clubes em
gestão
Falta de credibilidade da federação junto ao setor
esportivo
Falta de credibilidade das ações do estado
Falta de equipamentos básicos para o atletismo
Falta de espaço para eventos e competições
Falta de interesse dos profissionais em se capacitar
Falta de locais públicos e privados para eventos
Falta de prioridade no investimento no esporte
Falta de profissionais capacitados (dirigentes e técnicos)
no interior
Falta de quadras ---de pistas equipadas
Falta de recursos financeiros
Falta de recursos financeiros dos clubes
Falta de recursos humanos qualificados e de profissionais
com novos perfis
Falta de remuneração dos dirigentes
Falta de sede própria
Faltam equipamentos / locais públicos para eventos
Falta uma política pública em todos os níveis
Imagem negativa da federação
Imprevisibilidade de cooperação de instituições públicas
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INDIFERENTE

PEQUENA

GRANDE

OCORRE

Incentivo maior por parte do estado às modalidades
coletivas
Incompatibilidade de calendários
Modalidade totalmente amadora inviabilizando
fortalecimento em âmbito nacional
Monopólio de alguns clubes
Monopólio de vencedores
Morosidade no atendimento às demandas
Pouca divulgação do esporte pela mídia
Preço alto dos equipamentos
Recursos humanos (profissionais do esporte) não
qualificados nos clubes, entidades, escolas
Situação política e social que não prioriza o Esporte
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise descritiva do modelo de gestão desportiva de
alto rendimento adotado pelo Minas Tênis Clube (MTC). A amostra foi composta por 162
indivíduos de ambos os sexos (122 homens — 75% — e 40 mulheres — 25%), considerando
24 dirigentes, 36 técnicos e 101 atletas do esporte de alto rendimento do MTC. O instrumento utilizado foi desenvolvido pelo consórcio de pesquisadores SPLISS baseado em nove
pilares que levam ao sucesso esportivo internacional e é composto por três questionários padronizados e adaptados para a pesquisa em clubes. Os resultados demonstraram um nível de
qualidade de moderado a bom, na gestão desportiva do clube, com pequenas necessidades de
aperfeiçoamentos e melhorias. Pode-se concluir, considerando-se as limitações encontradas
no estudo, que a gestão desportiva adotada pelo MTC apresenta características que alcançam
o sucesso desportivo internacional. No entanto, para uma análise mais aprofundada, a gestão
do esporte de alto rendimento do clube está sendo mensurada por meio do modelo dos Nove
Pilares de Indicadores de De Bosscher et al. (2011), e os resultados serão devidamente apresentados em trabalhos futuros.
Palavras-chave: gestão desportiva, alto rendimento, esporte, sucesso desportivo internacional.

ABSTRACT

The objective of this study was to perform a descriptive analysis of the management model of high
performance sport adopted by Minas Tênis Clube (MTC). The sample consisted of 162 subjects of
both genders (122 men — 75% — and 40 women — 25%), including 24 performance directors,
36 sport coaches and 101 athletes of high performance sport of MTC. The instrument used was
developed by a SPLISS consortium of researchers, based on nine pillars leading to international
sporting success and it is composed of three standardized questionnaires and adapted for research
in clubs. The results showed a level of moderate to good quality in sports management of the clubs,
with little needs for improvements and enhancements. It can be concluded, considering the limitations found in the study, that the sports management adopted by the MTC presents features that
achieve the international sporting success. However, for a deeper analysis, the high performance
sport management of the club is being measured by the model of Nine Indicators Pillars from De
Bosscher et al. (2011) and the results will be presented in future work properly.
Keywords: sports management, high performance, sport, international sports success.
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1 | INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a busca por sucesso esportivo competitivo de alto rendimento e vitórias
olímpicas foi o pano de fundo para a corrida por resultados esportivos e desenvolvimento
das políticas públicas voltadas ao esporte de alto rendimento (EAR), o que gerou mudanças
estruturais e ideológicas na política de esportes do governo de muitos países.
Diversos especialistas defendem o financiamento estatal do EAR, tendo em vista os benefícios
que a prática esportiva regular traz para a saúde. O sucesso dos atletas em Olimpíadas,
Jogos Pan-americanos, campeonatos mundiais e competições de grande porte atrairia um
contingente maior de crianças e jovens para a prática de diversas modalidades esportivas. Ao
longo dos últimos anos, em todo o mundo, tem-se apontado a importância do esporte não só
como atividade de lazer ou simples competição, mas também como uma atividade econômica
importante, com impacto na inclusão social e na redução de problemas relacionados à saúde
e à educação (NÓBREGA, 2011, p.32).
Os governos têm-se mostrado mais dispostos a intervir diretamente no desenvolvimento do
esporte de elite fazendo investimentos financeiros consideráveis, levando assim à crescente
institucionalização dos sistemas do desporto e alto rendimento (BERGSGARD et al., 2007;
HOULIHAN e GREEN, 2005, NÓBREGA, 2011).
Definir o sucesso desportivo internacional é um exercício difícil tendo em vista diferentes
perspectivas sobre as conquistas desportivas e as diferentes prioridades de organizações
esportivas. O desempenho esportivo em esportes de alto nível é uma combinação de
qualidades genéticas e circunstâncias ambientais e físicas que a pessoa vive (SEPPÄNEN apud
DE BOSSCHER et al., 2006).
De Bosscher et al. (2009) ponderam que, embora as medidas de desempenho, baseadas no
número de medalhas, sejam facilmente compreendidas como medidas de sucesso, elas ainda
ignoram o conjunto dos resultados de um programa de esporte de elite. É fundamental que
um modelo de gestão tenha indicadores que meçam a eficiência e a eficácia organizacional.
Nota-se que existem poucos estudos comparativos de modelos e políticas de gestão desportiva
entre os países, sendo eles muitas vezes restritos a um nível descritivo. Tal fato deve-se
principalmente à complexidade de comparar as nações pela falta de fatores ou indicadores
internacionais que determinam o sucesso desportivo (NÓBREGA, 2011, p.21).
No sentido de promover a sistematização de critérios para análise dos sistemas esportivos que
resultam em sucesso, no esporte de rendimento, um grupo de pesquisadores (De Bosscher,
Bingham, Shibli, van Bottenburg, De Knop) publicou um estudo, após uma investigação
conjunta em seis países, onde foram levantados fatores que levam aqueles países ao sucesso
desportivo internacional. Foi a primeira etapa para uma comparação global de modelos e
políticas do desporto adotados na Bélgica, no Canadá, na Itália, na Holanda, na Noruega e
no Reino Unido (DE BOSSCHER et al., 2007).
De Bosscher et al. (2008, 2009, 2010, 2011) procuraram validar um modelo dos fatores que
conduzem ao sucesso do esporte de alto nível empiricamente. A partir dos resultados obtidos
foi proposto um modelo teórico para a análise da estrutura esportiva que leva ao sucesso
internacional denominado SPLISS — Sports Policies Leading to International Sport Success.
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Desde então, os Grupos de Estudo e Pesquisa em Esporte e Treinamento Infantojuvenil
(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 — an international comparision of elite sport
policies and climate (2011-2012)”, contando com a participação de 17 países, incluindo o
Brasil.
A pesquisa é fundamentada no modelo SPLISS, o qual é baseado em nove pilares que levam
ao sucesso esportivo internacional. Os investimentos financeiros são considerados como
a entrada do modelo e, nos processos, são ponderados investimentos e ações voltados às
estruturas organizacionais do esporte; ao desenvolvimento de talentos esportivos; ao apoio
à carreira de atletas e técnicos; a um calendário de competições esportivas; e à aplicação de
pesquisa científica específica ao esporte. Como saída do modelo, é considerado o sucesso
esportivo internacional, composto por resultados nos Jogos Olímpicos de Verão, Jogos
Olímpicos de Inverno e campeonatos mundiais.
Em outra pesquisa realizada no Brasil, Penha (2009) analisou o papel dos clubes esportivos no
processo de formação para o EAR, no contexto nacional e internacional, e concluiu que eles
são os principais responsáveis pelos programas de iniciação esportiva e permanecem como
núcleos formadores de atletas de alto rendimento. No mesmo estudo, foi possível encontrar
mudanças profundas e relativamente atuais na gestão dos clubes, que ainda repercutem no
sistema esportivo como um todo.
Nessa perspectiva, o Minas Tênis Clube (MTC) sustenta em sua rotina diversos projetos e
ações que visam a um melhor controle dos processos relacionados à gestão do esporte com
objetivo no desenvolvimento do atleta de alto rendimento. Para tanto, em 2012, o clube
formalizou a gestão estratégica por resultado no esporte, em sintonia com a visão, a missão,
os princípios, os valores e as políticas do MTC, que permite a integração e a harmonia de
pensamentos, direcionando-os para objetivos comuns representados no mapa estratégico e
avaliados por indicadores.
Considerando a importância da estruturação e da organização esportiva do país e o papel
indispensável dos clubes na estrutura organizacional do EAR para a obtenção do sucesso
esportivo no contexto internacional, torna-se importante investigar a questão enunciada no
seguinte problema: o modelo de gestão desportiva de alto rendimento adotado pelo MTC
apresenta indicadores que proporcionam sucesso desportivo internacional?
A investigação proposta por este trabalho compreende o estudo sistemático de áreas afins ao
tema em pauta, buscando-se aspectos de integração para a formulação de parâmetros com
vistas ao aperfeiçoamento da política e do modelo de gestão adotado. Assim, são objetos de
estudos investigações e pesquisas na área de administração no MTC, explorando os principais
fatores que levam ao sucesso desportivo, buscando a melhoria da gestão desportiva.
O trabalho apresenta, como objetivo principal, fazer uma análise descritiva do modelo de gestão
desportiva de alto rendimento adotado pelo MTC sugerindo, se for o caso, aperfeiçoamentos.
Para tanto, considera, como objetivos específicos, identificar as características, os principais

351

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

pontos fortes e oportunidades de inovação e melhoria do modelo de gestão de atletas de
alto rendimento adotado pelo MTC. Acreditando que, por meio da análise dos resultados
do sucesso do Minas, na política para o EAR, poderão ser detectadas possíveis falhas, como
também pontos positivos, que por sua vez possibilitarão um melhor direcionamento para
futuras ações políticas e administrativas para o clube e para o esporte brasileiro de alto
rendimento, justifica-se a realização do presente estudo.

2 | DESENVOLVIMENTO
O instrumento utilizado foi desenvolvido pelo consórcio de pesquisadores SPLISS, baseado em
nove pilares que levam ao sucesso esportivo internacional e é composto por três questionários
padronizados para dirigentes, técnicos e atletas do EAR (Figura 01).

Figura 01 — Modelo SPLISS: pilares que levam ao sucesso esportivo internacional (adaptado de De Bosscher
et al. 2008, 2009).

Para o presente estudo os questionários foram adaptados para a realidade clubística, sendo
confidenciais, e as informações coletadas serão utilizadas somente para fins científicos. Na
época da coleta dos dados, a versão adaptada final conjunta de cada um dos questionários foi
colocada online pelo analista tecnológico-científico do MTC.
O questionário dos dirigentes compreende todos os pilares e contém 62 perguntas; os
questionários respondidos pelos atletas e técnicos não contêm questões relativas aos pilares 1
e 3 e são compostos por 61 e 62 questões respectivamente. Uma vez que método de coleta de
dados limitou-se à participação de atletas, técnicos e dirigentes de alto rendimento do MTC,
a aplicação de questionários sobre assuntos considerados sensíveis para algumas organizações
pode ter dificultado a obtenção de informações relevantes e a averiguação da fidedignidade do
conteúdo, bem como a análise do que não foi respondido. Diante dessas limitações, eventuais
achados não podem ser generalizados para outros grupos de indivíduos.
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Este estudo foi caracterizado como pesquisa descritiva e explicativa em relação aos fins, uma
vez que expõe as características do modelo de gestão esportiva de alto rendimento sob a ótica
da gestão estratégica e explicativa, porque visa esclarecer as razões do sucesso do referido
modelo. Em relação aos meios, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e de campo.
A amostra foi composta por 162 indivíduos de ambos os sexos (122 homens — 75% — e
40 mulheres — 25%), considerando 24 dirigentes (17 homens, 7 mulheres; idade média de
45,21 anos e DP = 9,47), 36 técnicos (30 homens, 6 mulheres; idade média de 41,53 anos e
DP = 10,20) e 101 atletas (122 homens, 40 mulheres; ≥ 17 anos, idade média de 19,35 anos
e DP = 2,82) do EAR do MTC, que concordaram em participar do projeto.
A tabela 01 apresenta o percentual de dirigentes, técnicos e atletas em cada uma das
modalidades praticadas ou trabalhadas no MTC.
Tabela 01 — Modalidades praticadas ou trabalhadas no MTC
BAS

FUT

GAR

GTR

JUD

NAT

TEN

VFE

VMA

GES

DIR

Dirigentes

8%

4%

2%

2%

8%

13%

4%

4%

4%

37%

13%

Técnicos

17%

17%

8%

3%

8%

25%

6%

8%

8%

-

-

Atletas

15%

5%

6%

7%

2%

27%

9%

9

19

-

-

BAS – Basquete; FUT – Futsal; GAR – Ginástica Artística; GTR – Ginástica de Trampolim;
JUD – Judô; NAT – Natação; TEN – Tênis; VFE – Voleibol Feminino; VMA – Voleibol
Masculino; GES – Gestores do Esporte; DIR – Diretores do Esporte.
Para a análise foram utilizadas técnicas da estatística descritiva, que descrevem, sumarizam
e interpretam as informações coletadas. Isso inclui a construção de gráficos, tabelas e
computação de várias medidas, tais como média e percentagem. Para todas as análises foi
utilizado o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 19.0.
A taxa de retorno é apresentada na tabela 02:
Tabela 02 — Taxa de retorno dos questionários no Minas Tênis Clube

Respostas

Pesquisa

Convites Válidos

Respostas Completas

Respostas
Incompletas

Atletas

177

46%

11%

Totais
57%

Técnicos

37

84%

3%

97%

Dirigentes

34

59%

12%

71%

A pesquisa teve a participação de atletas, técnicos e dirigentes das nove modalidades existentes
no MTC. A maioria dos dirigentes respondentes (65%) foi composta por diretores e chefes
de departamento das modalidades participantes, dos quais 83% trabalhavam em período
integral e o restante de forma voluntária. O tempo em que trabalhavam como dirigentes, na
modalidade, variou entre 1 e 25 anos (média de 9,41 anos e DP = 6,75).
Os atletas e os técnicos eram de diferentes níveis competitivos, desde os colocados entre os
três melhores do mundo, até os de nível nacional. Considerando que o MTC possui cerca
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de 230 atletas nas categorias de ponta e cerca de 780 nas categorias de base, os resultados do
nível de competitividade de atletas indicaram a existência de um número razoável de atletas
entre os 8 melhores do mundo (33), atletas entre os 16 melhores do mundo (38) e de jovens
talentosos (45) beneficiados pela política de EAR do MTC.
Tal fato demonstra alguma representatividade da amostra obtida em relação ao número
de modalidades olímpicas e ao nível competitivo dos atletas e técnicos do EAR, no Brasil,
confirmando a excelência do clube na formação de atletas olímpicos.
Outro aspecto que deve ser destacado é a escolaridade dos atletas, com aproximadamente
40% com nível superior, sendo que 41% dos atletas se dedicavam integralmente ao EAR.
O Pilar 1 se refere ao suporte financeiro para o EAR e foi respondido somente pelos dirigentes
(diretores, superintendente, gerentes, chefes de departamento, assessores e demais executivos
relacionados ao processo de gestão do esporte no MTC).
O valor aproximado de verba investida pelo MTC no EAR no ciclo olímpico atual foi de
R$ 105.570.000,00; 62% dos recursos aplicados são provenientes de contribuições do
clube para o orçamento do EAR, seguidos por verba fornecida pelo governo federal (26%) e
patrocinadores (12%). O clube não recebe verba de loterias e do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB).
O Pilar 2 aborda a organização e a estrutura das políticas esportivas do MTC, a elaboração
de políticas a longo prazo, a representatividade de técnicos e atletas e a comunicação entre as
entidades esportivas.
Cerca de 65% dos dirigentes entrevistados se consideraram responsáveis pela elaboração da
política para o EAR no MTC. Ainda em relação a essa questão, apenas 16% dos dirigentes
concordaram que o financiamento do esporte deve ser primeiramente baseado no desempenho
esportivo internacional. No entanto, 68% deles consideraram que o EAR deveria obter mais
financiamentos, caso atinja as metas estabelecidas nos níveis de desempenho após um ciclo
olímpico, e 74% não concordaram que o esporte deva perder o financiamento, caso não
atinja o objetivo.
De acordo com 74% dos dirigentes, os técnicos têm representatividade, no processo de
tomada de decisão na gestão, do esporte no MTC, sendo que a participação destes ocorre
principalmente por meio de reuniões mensais de cada departamento. As definições advindas
dessas reuniões são repassadas ao gerente de esporte e posteriormente à diretoria, na reunião
da Comissão de Gestão do Esporte, que, por fim, são reportadas na reunião de Comissão de
Gestão do Clube. Além disso, em 2011 o clube adotou a estrutura em células, cujo objetivo
é facilitar a integração de todos os cargos estratégicos de gestão do clube, envolvendo toda a
liderança na gestão por resultados.
A eficiência da comunicação entre as entidades esportivas foi considerada, pelos dirigentes,
como excelente ou boa (40%) entre o MTC e o Ministério do Esporte (ME) e boa ou razoável
(58%) entre o clube e o COB.
O Pilar 3 avalia a relação ente a participação esportiva e o sucesso no alto rendimento. Neste
caso, 85% dos dirigentes concordam totalmente ou concordam que é importante haver um
grande número de participantes nos esportes ligados ao clube para alcançar o sucesso esportivo
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internacional no alto rendimento.
De acordo com 60% dos dirigentes entrevistados, as diversas entidades esportivas, no Brasil,
têm o papel de melhorar a qualidade dos clubes esportivos, dando suporte principalmente
por meio de organização de cursos em gestão da qualidade (69%), suporte financeiro (67%),
suporte aos clubes (50%), estimulação da qualidade e certificação dos técnicos (46%).
O Pilar 4 investiga a identificação e o desenvolvimento do talento averiguando a atenção e o
apoio especial para o jovem atleta talentoso e a conciliação de esporte e estudo.
O resultado das 20 respostas válidas dos dirigentes apontou que a idade inicial para a
identificação de talentos está entre 3 e 17 anos, e 74% acreditam ser esta a idade adequada.
Entre os gestores, cerca de 90% afirmaram que o MTC organiza eventos regionais e nacionais
de seleção de talentos.
Comparando-se a países com melhor desempenho, 35% dos dirigentes acreditam que o
sistema de identificação de talentos no MTC é pior, embora 10% acreditem que seja melhor.
Noventa e cinco por cento afirmaram que O MTC utiliza um sistema de monitoramento
específico para reconhecer talentos. Os elementos considerados estão ilustrados no Anexo A.
Ainda sobre a identificação de talentos, 60% concordaram que o MTC tem um plano de ação
desenvolvido para esse processo, 65% concordaram que a política de identificação de talentos
é baseada em pesquisas científicas e 50% concordaram que o clube captura informações em
um banco de dados bem desenvolvido e atualizado.
A respeito do desenvolvimento de talentos, 70% concordaram que o MTC tem um plano de
ação desenvolvido para esse processo, 60% concordaram que a política de desenvolvimento
de talentos é baseada em pesquisas científicas e 65% concordaram que o clube guarda registros
de atletas talentosos uma vez identificados.
Em relação à atenção e ao apoio especial para o jovem atleta talentoso, a maioria dos atletas
minas-tenistas considerou ter recebido apoio suficiente durante a fase de desenvolvimento em
diversos itens, conforme ilustrado no Anexo B. Quando os técnicos foram questionados se a
quantidade de apoio oferecido, durante a fase de desenvolvimento do jovem atleta talentoso
foi suficiente, 37% dos técnicos responderam ter sido esse apoio razoável e 26% disseram ter
sido insuficiente.
Aproximadamente 70% dos atletas avaliaram que o apoio durante a fase de desenvolvimento
do talento foi adequado.
Quando os atletas foram interrogados se os estabelecimentos de ensino ofereceram algum
tratamento especial a eles, apenas 26% responderam que não receberam tal tratamento. Podese destacar que, em relação aos ensinos fundamental e médio, 85% dos atletas receberam
tratamento especial relacionado a datas flexíveis para realização de provas, 71% usufruíram de
flexibilidade de horários de aula e 53% tiveram presença obrigatória reduzida em aula. Esses
resultados refletem o esforço do MTC em buscar parcerias com instituições de ensino no
sentido de adequar o horário escolar à rotina de treinamentos e competições. Sobre professor
particular, 92% dos atletas responderam que não receberam esse tipo de tratamento, e com
relação à assistência financeira, 67% afirmaram não receber. Os dados foram similares na
avaliação sobre ensino superior.
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De uma forma geral, 38% dos atletas consideraram ser bom o apoio recebido para conciliar
as atividades esportivas e os estudos, no ensino médio, embora 33% responderam ser razoável
ou insuficiente em relação ao ensino superior. Quando questionados sobre o mesmo tema,
em relação a seus atletas, os técnicos responderam ser razoável esse apoio no ensino médio
(22% das respostas) e no ensino superior (31% das respostas).
O Pilar 5 pesquisa a carreira esportiva e o apoio pós-carreira do atleta. Os atletas avaliados
apresentaram tempo de dedicação semanal muito diverso, variando de 3 a 90 horas semanais,
com média de 22 horas. Cerca de 30% dos atletas não recebiam qualquer tipo de apoio
financeiro para ser atleta de alto rendimento e 69% dos atletas afirmaram ser necessário
dispender de quantias de sua renda pessoal para despesas com treinamento e competições.
Sobre a qualidade dos serviços de apoio, além do financeiro, recebidos nos últimos 12 meses,
os atletas e os técnicos, em sua maioria, consideraram que a qualidade foi alta nas preparações
física e psicológica, na fisioterapia e no aconselhamento/tratamento médico; na massagem,
muito alta; na nutrional e na fisiológica, razoável. A opinião dos dirigentes com relação a
todos esse serviços de apoio é apresentada no Anexo C.
Sobre o suporte durante a vida esportiva (assessoria de carreira, assessoria jurídica e financeira
e assessoria de imprensa/media training), técnicos e atletas reportaram que não o receberam
durante os últimos 12 meses.
A grande maioria dos atletas (55%) respondeu não saber que pode fazer uso de algum tipo
de serviço de apoio para pós-carreira. Aproximadamente 60% dos atletas discordaram que o
apoio pós-carreira é bem desenvolvido, no Brasil, 46% deles afirmaram se preocuparem com
seu futuro pós-carreira e 55% responderam que as perspectivas de carreira dos atletas de alto
rendimento, após a aposentadoria, constituem um grave problema no Brasil.
O Pilar 6 se refere à infraestrutura de treinamento, principalmente com relação às instalações
esportivas destinadas ao treinamento de atletas de alto rendimento. Quanto à acessibilidade ao
Centro de Treinamento no MTC, 98% dos atletas responderam que sim. Na visão dos atletas
e técnicos relacionada com a qualidade, disponibilidade e acessibilidade das infraestruturas de
treinamento, as respostas dos índices “muito alta, alta e razoável” somadas são elevadas, o que
confirma a excelência da estrutura do MTC. Os dados dos dirigentes corroboraram a opinião
de atletas e técnicos com relação à estrutura do MTC, para treinamentos e competição.
A figura 02 apresenta as respostas dos atletas e dirigentes quanto à existência de serviços de
apoio nas instalações esportivas do Minas.
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Figura 02 — Tipos de serviços de apoio existentes nas instalações esportivas do MTC.

O Pilar 7 trata do suporte e do desenvolvimento da carreira dos técnicos e verifica se existem
boas oportunidades para que eles se desenvolvam como técnicos de elite.
Grande parte dos técnicos entrevistados (76%) já realizou cursos de formação geral ou
específicos à sua modalidade. Contudo, 83% dos dirigentes responderam que não há um
sistema obrigatório para manter as qualificações dos técnicos de elite atualizadas e válidas.
Além disso, a maior parte dos técnicos quando questionada a respeito de como avalia a
estrutura de certificação técnica (do básico ao alto nível), afirmou ser insuficiente ou ruim, o
que aponta para uma necessidade de melhoria na formação dos técnicos no Brasil.
Os atletas pesquisados avaliaram muito bem o nível de seus atuais técnicos (conhecimento/
experiência e habilidades técnicas e interpessoais), indicando que há um bom número de
técnicos qualificados.
Técnicos e dirigentes apontaram que há um constante incentivo à atualização ou à reciclagem
promovidas pelo MTC. No último ano, todos os técnicos participaram ou realizaram cursos
de atualização ou reciclagem, sendo que 41% deles indicaram uma frequência de duas a
quatro vezes por ano.
Todos os técnicos entrevistados recebem salário mensal para exercer suas funções, sendo 52%
deles pagos pelo clube e 45% pagos pelo governo federal, por meio da Lei de Incentivo ao
Esporte. Cerca de 40% dos técnicos entrevistados consideraram que esse valor é insuficiente
para manter um padrão de vida adequado. Apenas 20% dos técnicos afirmaram que a carreira
de técnico nem sempre é o trabalho principal e que exercem outra atividade.
O Pilar 8 se refere à realização e à participação de atletas de rendimento em competições
nacionais e internacionais, tanto no processo de formação e desenvolvimento quanto no
período dos melhores resultados competitivos.
Atletas, técnicos e dirigentes consideraram razoável a frequência de competições para jovens
atletas no Brasil. Com relação ao nível dessas competições, a maioria dos atletas avaliou o
nível alto, enquanto que a maioria dos técnicos e dirigentes considerou o nível razoável.
Também no caso de competições para atletas adultos realizadas, no Brasil, atletas e dirigentes
consideraram, em sua maioria, que a frequência desses eventos é razoável. No entanto, os
técnicos responderam que consideram alta a frequência das competições para atletas adultos.
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Quanto ao nível das competições para atletas adultos realizadas, no Brasil, a maioria de todos
os respondentes o avalia como de alto nível.
Dirigentes, técnicos e atletas ponderam ser insuficiente o número de eventos internacionais
de alto rendimento (Pan-Americano, campeonato mundial etc.) organizados no Brasil.
Entretanto, a grande maioria de atletas e técnicos considerou que o número de participações em
competições internacionais no exterior é suficiente. As respostas dos dirigentes contradisseram
as de atletas e técnicos, apontando um número insuficiente de oportunidade em participações
por atletas brasileiros (categorias de base e alto rendimento) em competições internacionais.
Atletas e técnicos concordaram que não recebem apoio financeiro do MTC para participarem de
competições internacionais. No entanto, diferentemente dos técnicos, os atletas responderam
que, quando disponibilizado, esse apoio financeiro é suficiente.
O Pilar 9 se refere à presença de informação científica no EAR, ou seja, em que medida
o clube faz uma abordagem coordenada para a organização e a divulgação de pesquisas e
informações científicas.
Na visão dos atletas, a aplicabilidade da pesquisa científica, de novas tecnologias em
desenvolvimento e de inovação é de razoável a alta, o que coincide em parte com a visão
dos técnicos, sendo que eles parecem perceber de maneira pior essa aplicabilidade no clube.
Especificamente em relação ao nível de inovação para o EAR, os dirigentes avaliaram esse
quesito como razoável a bom. Esses dados ilustram o resultado das parcerias da área científica
do MTC com instituições de ensino superior, no sentido de aproximar as pesquisas científicas
da prática esportiva.
Sobre a existência no clube de uma rede de comunicação e disseminação da informação
científica, entre os dirigentes, a opinião é praticamente unânime de que existe atividade de
divulgação científica, porém a maioria dos técnicos afirma não ter recebido, pelo menos uma
vez ao ano, material sobre conhecimento científico. Isso indica necessidade de melhoria em
relação à política de divulgação científica, uma vez que o clube assina, desde 2011, dois
periódicos científicos internacionais, com edições mensais e bimestrais.
No entanto, a maioria dos técnicos afirmou que o MTC realizou algum seminário para
atualizá-lo sobre pesquisas e conhecimento científico, o que comprova a preocupação do
clube com a capacitação e a atualização de seus profissionais. Desde 2008, com a criação
da assessoria técnico-científica, o MTC promoveu 75 eventos científicos para atletas, pais,
técnicos e dirigentes.
A maioria dos atletas afirmou que o uso de informações de pesquisas científicas pode ser
considerado suficiente. Já os técnicos consideraram razoáveis as oportunidades de utilizarem
as informações de pesquisas científicas em suas modalidades.
O fato de praticamente todos os dirigentes apontarem para a existência de cientista do
esporte cooperando com os técnicos de alto rendimento indica que o MTC busca melhorar a
aplicabilidade e a utilização das informações sobre pesquisa científica.
Além dos nove pilares, os questionários avaliaram medidas para melhorar o clima organizacional
do EAR.
As tabelas 03, 04 e 05 representam as dez áreas importantes de investimento de um país para a
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política nacional no EAR, ordenadas de acordo com o nível de influência, segundo a opinião
de atletas, técnicos e dirigentes:
Tabela 03 — Relação das dez áreas importantes que têm influência sobre o sucesso esportivo internacional,
segundo a opinião dos atletas.
Influência

Área de Investimento

1º

Apoio financeiro para o EAR

2º

Instalações de treinamento

3º

Formação e desenvolvimento de técnicos

4º

Competição nacional e internacional
A estrutura e a organização das políticas para o esporte

5º

Suporte durante e após a carreira esportiva

6º

Cultura esportiva

7º

Apoio científico para o EAR e identificação e desenvolvimento de talentos esportivos

8º

Participação esportiva

Tabela 04 — Relação das dez áreas importantes que têm influência sobre o sucesso esportivo internacional,
segundo a opinião dos técnicos.
Influência

Área de Investimento

1º

A estrutura e a organização das políticas para o esporte

2º

Apoio financeiro para o EAR

3º

Formação e desenvolvimento de técnicos

4º

Identificação e desenvolvimento de talentos esportivos e cultura esportiva

5º

Instalações de treinamento e competição nacional e internacional

6º

Participação esportiva e suporte durante e após a carreira esportiva

7º

Apoio científico para o EAR

Tabela 05 — Relação das dez áreas importantes que têm influência sobre o sucesso esportivo internacional,
segundo a opinião dos dirigentes.
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Influência

Área de Investimento

1º

A estrutura e a organização das políticas para o esporte

2º

Identificação e desenvolvimento de talentos esportivos

3º

Apoio financeiro para o EAR

4º

Formação e desenvolvimento de técnicos e apoio científico para o EAR

5º

Competição nacional e internacional

6º

Instalações de treinamento e cultura esportiva

7º

Participação esportiva e suporte durante e após a carreira esportiva
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Considerando as mesmas características listadas, nessas tabelas, de acordo com os atletas,
as que mais necessitam de melhoria são o apoio financeiro para o EAR, a estrutura e a
organização das políticas para o esporte e as instalações de treinamento. Na opinião dos
técnicos, as principais áreas de melhoria são a estrutura e a organização das políticas para o
esporte, o apoio financeiro para o EAR e a formação e o desenvolvimento de técnicos. No
caso dos dirigentes, foi elencado como prioridade de melhorias o apoio financeiro para o
EAR, a estrutura e a organização das políticas para o esporte, a participação esportiva e a
formação e o desenvolvimento de técnicos.
Quando os dirigentes, técnicos e atletas foram solicitados a avaliar o clima organizacional
esportivo atual para o alto rendimento do MTC, comparado a outros clubes que possuem
sucesso esportivo internacional, a grande maioria dos atletas respondeu suficiente ou bom, e
os dirigentes responderam razoável ou bom. Já os técnicos avaliaram o clima organizacional
no clube como insuficiente ou razoável, quando comparado a outros clubes.
A partir do ponto de vista dos dirigentes, técnicos e atletas pesquisados das nove modalidades
esportivas do MTC, destacam-se alguns pontos positivos e negativos do EAR do clube, os
quais poderão subsidiar ações políticas e administrativas para a melhoria da gestão esportiva
da instituição.
Foram elencados como pontos positivos na gestão do EAR do MTC: (1) a maioria dos dirigentes
do MTC é responsável pela elaboração da política para o EAR e considera a representatividade
dos técnicos no processo de tomada de decisão para a gestão do clube; (2) o clube tem um
plano de ação desenvolvido para o processo de identificação e desenvolvimento de talentos,
com política baseada em pesquisas científicas e captura informações em um banco de dados
bem desenvolvido e atualizado; (3) os atletas minas-tenistas identificados como talentosos
recebem apoio adequado durante a fase de desenvolvimento; (4) o MTC busca parcerias
com instituições de ensino no sentido de adequar o horário escolar à rotina de treinamentos
e competições dos atletas; (5) os técnicos são informados sobre novos desenvolvimentos e
pesquisas científicas e novos métodos de treinamento; (6) há critérios de seleção de atletas
e inovações do EAR; (7) os atletas possuem, em sua maioria, o ensino médio ou superior;
(8) o clube oferece serviços de apoio como preparador físico, médico do esporte, massagista,
nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta; (9) alta qualidade, disponibilidade e acessibilidade
das infraestruturas de treinamento e competição do clube; (10) bom nível de qualificação dos
técnicos e constante incentivo à atualização ou à reciclagem sobre pesquisas e conhecimento
científico promovidas pelo MTC.
Os pontos negativos observados com relação à gestão do EAR do MTC foram: (1) apoio
financeiro insuficiente para o atleta de alto rendimento se manter e para jovens atletas e
atletas de alto rendimento participarem de competições internacionais; (2) serviço de apoio
insuficiente para pós-carreira.
O atleta percorre um longo caminho desde sua iniciação esportiva, passando pelo período de
desenvolvimento de talento, até chegar a ser efetivamente um atleta de elite com destaque
nacional ou internacional. Além da importância da promoção do jovem atleta à elite esportiva,
levanta-se a questão do término da carreira esportiva. São muitos anos prestados a essa
carreira, muitas vezes de dedicação exclusiva ao treinamento e à competição, que por vezes
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impede os atletas de se desenvolverem em outras áreas ou se dedicarem à formação acadêmica
para exercer uma atividade profissional pós-carreira esportiva. Tanto quanto há a necessidade
de fornecer apoio suficiente à formação do atleta, os dirigentes esportivos do MTC devem
direcionar esforços para mais apoio ao encerramento da carreira e à continuidade da vida
pessoal do ex-atleta, corroborando a filosofia da instituição de formar atletas cidadãos.

3 | CONCLUSÃO
O objetivo do presente estudo de fazer uma análise descritiva do modelo de gestão do EAR
adotado pelo clube foi alcançado. Os resultados qualitativos apresentados decorreram na
identificação de dez pontos positivos relacionados aos Pilares 2, 3, 4, 6, 7, 9 e parte do
Pilar 5, os quais demonstraram que a gestão desportiva do Minas possui características que
alcançam o sucesso desportivo internacional. Os pontos de melhoria foram identificados com
relação ao suporte financeiro para o atleta (Pilar 1), a atletas jovens e de elite participarem de
competições internacionais (Pilar 8) e ao apoio para pós-carreira do atleta (parte do Pilar 5).
No entanto, há a necessidade de aprofundamento das análises, não apenas para comprovar que
a avaliação de resultados internacionais não é a única abordagem para a avaliação das políticas
e modelos de gestão do esporte de elite, mas também para fundamentar cientificamente a
reestruturação da política do esporte no MTC para a próxima diretoria, que inicia seu novo
ciclo de gestão em 2014. Para tanto, a gestão desportiva do clube está sendo mensurada por
meio do modelo dos Nove Pilares de Indicadores proposto por De Bosscher et al. (2011)
e adaptado para a realidade do clube para este estudo. Os resultados serão devidamente
apresentados em trabalhos futuros.
Diante do exposto e do momento olímpico, oportuno para o desenvolvimento do esporte
no Minas, fica o desafio para que dirigentes esportivos se alinhem no sentido de aproximar a
teoria da prática da gestão esportiva de alto rendimento.
Espera-se que, com esses estudos, o MTC desenvolva sua potencialidade de reconhecimento,
como entidade de excelência no contexto da gestão esportiva e continue sendo um agente
importante na formação do atleta e imprescindível na estrutura organizacional do EAR no
Brasil.
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ANEXO A
Habilidade Motoras
Capacidades Físicas

Figura 01 — Descrição dos elementos do sistema de monitoramento específico para reconhecer talentos.
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ANEXO B
Clube
Federação
Confederação

Figura 01 — Benefícios recebidos pelos jovens de acordo com a avaliação dos atletas.

Figura 02 — Treinamento e atenção “extras” recebidos pelos jovens, de acordo com a avaliação dos atletas.
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Figura 03 — Benefícios recebidos pelos jovens de acordo com a avaliação dos técnicos.

Figura 04 — Treinamento e atenção “extras” recebidos pelos jovens, de acordo com a avaliação dos técnicos.
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ANEXO C

Figura 01 — Avaliação dos dirigentes sobre a qualidade dos serviços de apoio oferecidos aos atletas.
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Resumo

O objetivo deste trabalho é propor um modelo de gestão para o Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol (CNDH), para que a modalidade consiga resultados mais expressivos em âmbito internacional, tendo em vista a missão da Confederação Brasileira de
Handebol (CBHb), que é alcançar a excelência do handebol, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, democratizando sua prática em todos os níveis e proporcionando
a melhoria da qualidade de vida aos praticantes. Para isso, foi realizada pesquisa descritiva
com base em fontes documentais oficiais e bibliografia a respeito de gestão esportiva e centros
de treinamento esportivo e centros de desenvolvimento esportivo. O método utilizado foi a
análise comparativa de casos e benchmarking, aproveitando da experiência dessas instalações
com o levantamento das melhores práticas a serem adotadas na implantação do CNDH. O
resultado é um modelo de gestão com recomendações possíveis de serem aplicadas nessa nova
instalação, sob a supervisão da CBHb.
Palavras-chave: centro de treinamento esportivo, gestão esportiva, Confederação Brasileira de
Handebol.

Abstract

The purpose of this work is to propose a management model to the National Center for Development of Handball (CNDH), in order to enhance the results of the sport at the international
level. The work was developed taking into consideration the mission of the Brazilian Handball
Confederation (CBHb) which is to achieve excellence in handball, promoting the sustainable
economic development and the practice of the sport in all social and skill levels, and providing the
improvement of practitioners’ quality of life. In order to achieve that, a descriptive research was
undertaken, based on official documents and the bibliography regarding sport managing, sport
training centers and sport development centers. The method used was the comparative review of
cases and benchmarking, by learning from the experience of these facilities with the identification
of best practices, capable of being adopted in the implementation of the CNDH. The result is a
management model with recommendations feasible to be applied in the new facility under the
supervision of CBHb.
Keywords: center of sports training, sports management, Brazilian Handball Confederation.
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1 | INTRODUÇÃO
Copa do Mundo de Futebol Brasil 2014. Jogos Olímpicos Rio 2016. É do conhecimento
público o fato de que dois dos maiores eventos esportivos mundiais desembarcarão, em nosso
país, nos próximos anos, completando, com outros grandes espetáculos esportivos, um ciclo
de ouro para o esporte brasileiro, que teve como marco inicial a realização dos Jogos PanAmericanos Rio 2007.
O fato de o Brasil ser o palco de dois dos maiores eventos esportivos mundiais e o crescimento
do campo esportivo nos últimos 10 anos evidenciou a necessidade da modernização da gestão
do esporte e sua aplicação em importantes segmentos e organizações responsáveis por seu
desenvolvimento no país, tendo em vista a constante pressão por resultados presente em nossa
sociedade atual. Portanto, a criação de centros de treinamento esportivo faz parte das ações
necessárias na busca da conquista de resultados esportivos de sucesso.
Nesse contexto, a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), com o intuito de dar um
salto de qualidade definitivo para aproximação das seleções olímpicas nacionais da elite
mundial do handebol, procurando competir, em condições de igualdade, na busca da medalha
olímpica e detentora da hegemonia da modalidade nas Américas, viu como de extrema
importância a reformulação da estrutura de trabalho, propondo a implantação dos centros
de desenvolvimento do handebol, na forma de 1 Centro Nacional de Desenvolvimento
do Handebol (CNDH) e 6 centros regionais de desenvolvimento do handebol (CRDH)
buscando, a longo prazo, alcançar a excelência da modalidade e, a médio prazo, se preparar
para a realização dos próximos Jogos Olímpicos que se realizarão, na cidade do Rio de Janeiro,
em 2016. Entretanto, somente a construção do CNDH, com inauguração prevista para 2013,
na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, não determinará o sucesso
pretendido.
Assim sendo, o presente estudo tem por objetivo geral a elaboração de uma proposta aplicável
de modelo de gestão para o CNDH, que se fez necessário para que as ações venham ao encontro
do planejamento estratégico da organização, otimizando recursos humanos, materiais e
financeiros, pretendendo dirimir ao máximo as possibilidades de erros na implantação e na
condução da nova instalação, em vias de ser inaugurada pela CBHb. Essa proposta poderá
ser útil até mesmo para outras organizações esportivas que venham a implantar estrutura
semelhante, contribuindo para o desenvolvimento do campo esportivo.
Além disso, como objetivos específicos, esperamos identificar as práticas positivas
desenvolvidas, nos centros de treinamento esportivo estudados, para aplicar, no modelo de
gestão do CNDH, além de possibilitar à CBHb a capacitação necessária para fazer a gestão
dessa nova instalação.
A revisão de literatura foi efetuada para levantar, em primeiro lugar, modelos de gestão
esportiva e, em segundo lugar, para pesquisar sobre centros de treinamento esportivo de
modalidades olímpicas.
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2 | DESENVOLVIMENTO
A gestão do esporte é encarada de diferentes formas por todos aqueles que, de alguma maneira,
estão envolvidos com o esporte, como no caso de atletas, dirigentes, gestores de entidades
esportivas, políticos, sociedade em geral, mídia, meio acadêmico etc. Segundo Mazzei e
Bastos (2012, p.25), num aspecto a gestão do esporte é vista por muitos autores como uma
área científica dependente das ciências do esporte, sendo
“[...] uma abordagem disciplinar pertencente ao grupo de vários campos do conhecimento humano
que apresentam conexões científicas com os fatos esportivos, assim como a Medicina, a Psicologia, a
Sociologia, a Biomecânica, a História, a Filosofia e a Pedagogia” (MAZZEI; BASTOS, 2012, p. 25).

Em outro aspecto, a gestão do esporte é considerada uma área autônoma, tendendo a ser
independente,
“[...] composta por um corpo de conhecimento que atualmente possui literatura, teorias e práticas
próprias, ou seja, uma área de conhecimento com autonomia, possuindo causas e fatos, profundidade e
generalidade de suas conclusões, finalidade teórica e prática, objeto formal de estudo, método, controle,
exatidão e aspecto social em suas pesquisas” (MAZZEI; BASTOS, 2012, p. 26).

Rocha e Bastos (2011, p.94) definem gestão do esporte da seguinte maneira:
“Gestão do esporte pode ser entendida como a aplicação dos princípios de gestão a organizações esportivas.
Usando a definição de gestão de BATEMAN e SNELL (1996), gestão do esporte é o processo de trabalhar
com pessoas e recursos materiais para realizar objetivos de organizações esportivas, de maneira eficaz.”

Proni e Lucena (2002) indicam a influência do modelo europeu na organização esportiva
brasileira, uma vez que características semelhantes da gestão do esporte são encontradas em
todos os casos: organizados em clubes, participação do Estado e inserção de empresas privadas.
Em se tratando dos clubes, Alves e Pieranti (2007, p.9) afirmam que estes estão na base da
pirâmide esportiva brasileira:
“É esse o lócus para a prática esportiva. Trata-se, pois, de base mínima no que tange à existência de vagas,
se comparada à rede de ensino adotada como referência nos Estados Unidos e em Cuba. A dificuldade de
acesso à base da pirâmide brasileira reflete-se nos níveis superiores: atingir as escolinhas e, posteriormente,
as equipes amadoras e profissionais dos clubes é ainda mais incomum. Quando isso acontece, o atleta não
raro tem que escolher entre prosseguir seus estudos e se profissionalizar. O modelo brasileiro não só separa
educação e esporte, como também os opõe nos níveis mais altos do segundo.”

O fato de os clubes serem a base da pirâmide esportiva, no Brasil, demonstra que uma
enorme parcela de crianças e adolescentes brasileiros não estão tendo oportunidade de acesso
à prática esportiva, porque grande parte dos clubes está localizada nas capitais do país do Sul
e do Sudeste, e a maioria das escolas públicas não oferece a prática do esporte nas aulas de
Educação Física ou possui graves problemas de infraestrutura para sua prática. Portanto, isso
demonstra que a descoberta de novos atletas está prejudicada, evidenciando a importância
dos centros de treinamento esportivo, cuja definição segue abaixo, na tentativa de minimizar
essa falha do sistema de detecção de talentos, no Brasil, preenchendo essa lacuna como uma
das ações possíveis de serem implementadas.
Os recursos provenientes da Agnelo/Piva sancionada, em 2001, propiciaram o
desenvolvimento dos esportes olímpicos no Brasil. Como exemplo, cita-se a criação e a
manutenção de instalações esportivas olímpicas, que, no artigo publicado, no Boletim Brasil
Olímpico do Comitê Olímpico Brasileiro (COB, 2006), são classificadas como centros de
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desenvolvimento (CD) e centros de treinamento (CT). Seus objetivos são similares, porém
com finalidades diferentes. “Os centros de treinamento são destinados à lapidação de atletas
já formados, enquanto os centros de desenvolvimento são voltados para a formação de atletas
para o futuro” (COB, 2006, p.6).
Almeida (2008, p.142) adota, em seu trabalho, a seguinte definição para centro de treinamento:
‘[...] 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 [...]’’.

Mazzei et al. (2012) aludem a vários estudos comparativos entre políticas diferentes e
estruturas esportivas que estão relacionadas à busca de modelos que identifiquem similaridades
entre as políticas esportivas de sucesso. Essa busca visa compreender quais elementos e
particularidades são responsáveis pelo sucesso de vários países em competições esportivas de
esfera internacional.
Segundo Digel (2002 apud MAZZEI et al., 2012, p.1576), o apoio da mídia e do setor
privado em geral; o sistema educacional e o papel das forças armadas; o intercâmbio da
economia e da política com o sistema esportivo do país; e a pesquisa científica, são alguns dos
fatores comuns entre diferentes países relacionados ao desenvolvimento do esporte.
De acordo com De Bosscher et al. (2008), foi elaborado um estudo comparativo internacional
sobre políticas desportivas de alto rendimento propondo um modelo teórico com base em
nove pilares, denominado Sports Policies Leading to Sporting Success (SPLISS), que por meio
de método comparativo, entre as nações, pode explicar ou influenciar o sucesso esportivo
internacional de um país, a saber: suporte financeiro; organização e estruturas políticas
do esporte; cultura e participação esportiva; sistema de desenvolvimento de identificação
de talentos; suporte para carreira e aposentadoria de atletas; instalações esportivas;
desenvolvimento e capacitação para técnicos; competições nacionais e internacionais;
pesquisas científicas. Além desses pilares, um dos elementos do processo que de maneira
suposta induzem ao sucesso esportivo internacional são as políticas esportivas com objetivo
nas instalações esportivas para a preparação e o desenvolvimento de atletas de alto rendimento,
desenvolvidas de forma centralizada e em parceria com as Forças Armadas e o setor privado
(MAZZEI et al., 2012).
A partir do momento em que o Brasil passou a sediar grandes eventos esportivos, houve uma
maior atenção em relação à ampliação, no número de centros de treinamento esportivo, com
a destinação de recursos ao COB e às confederações brasileiras olímpicas, que devem, entre
outros, aplicar parte desses recursos em programas e projetos de fomento que envolvam, entre
outras ações, “[...] a criação, adaptação, construção, instalação, administração e manutenção
de unidades como: Centro Olímpico de Desenvolvimento de Alto Rendimento e Centro
de Treinamento” (MAZZEI et al., 2012, p.1579). “O investimento em CTEs, através de
estratégias e ações de infraestrutura esportiva específica, é um dos fatores que possibilitam o
desenvolvimento do Esporte em médio e longo prazo de um país” (MAZZEI et al., 2012,
p.1583).
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DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA SOBRE GESTÃO ESPORTIVA E CENTROS
DE TREINAMENTO ESPORTIVO, COM PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO
E RECOMENDAÇÕES PRA O CNDH
A presente pesquisa é descritiva com base em fontes documentais e bibliografia sobre gestão
esportiva e centros de treinamento esportivo para modalidades olímpicas. As fontes utilizadas
para coleta de informações foram, entre outras, os sites do Ministério do Esporte (ME), da
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), do COB e dos governos da Espanha e dos Estados
Unidos. O método utilizado foi a análise comparativa de casos e benchmarking, aproveitando
da experiência dessas instalações com o levantamento das melhores práticas a serem adotadas
na implantação do CNDH. Por motivo de padronização, utilizaremos o termo “centro de
treinamento esportivo”, quando quisermos nos referir a todas as denominações de instalação
esportiva olímpica, observadas no estudo. Abaixo serão abordados os modelos de gestão
esportiva, mais especificamente dos Estados Unidos da América, de Cuba, da Europa e do
Brasil, e, na sequência, o estudo sobre centros de treinamento esportivo nos Estados Unidos,
na Espanha e no Brasil. Por último, segue a proposta do modelo de gestão do CNDH e
recomendações.
Nos Estados Unidos, o modelo de gestão esportiva tem por alicerce a organização do esporte
nas escolas, comunidades e universidades. A política nacional do esporte é composta pelo
intercâmbio entre a iniciativa privada que lidera federações e clubes e o Estado, com atitude
altamente reguladora, no que tange ao nível amador.
A prática esportiva com fins competitivos só é possível através do bom desempenho
acadêmico. Os alunos que demonstram potencial, nas disciplinas obrigatórias, nas escolas,
são encaminhados para centros esportivos regionais do governo, onde recebem o devido
treinamento para se tornarem atletas de elite (ALVES; PIERANTI, 2007).
Todo o sistema da gestão do desporto, nos Estados Unidos, se desenvolveu com uma lógica
de negócio, por um lado, a partir das ligas profissionais, surgidas com o baseball, em 1869,
e por outro, com sistemas de competição intercolégios e universidades. “Todo o sistema de
gestão do desporto, nos EUA, esteve, desde sempre, ligado à necessidade de ‘fazer dinheiro’,
pelo que, muitas vezes, os fins justificaram os meios” (PIRES; LOPES, 2001, p.90).
Em Cuba, o governo financia os programas e os projetos do esporte, demonstrando que a
estrutura do esporte cubano é totalmente estatizada, o que propicia o controle de todas as
funções esportivas pelo governo. Além de a área estar intrinsecamente ligada à saúde, o esporte
é também importante fonte de geração de empregos. Logo após a Revolução Cubana, os
clubes foram transformados em centros estatais de prática esportiva, embora o fortalecimento
dos sistemas de educação e saúde seja também função crucial do esporte. O esporte, na escola,
é disciplina obrigatória, e os alunos que se destacam são encaminhados aos centros regionais
governamentais e, depois disso, para centros de excelência esportiva (ALVES; PIERANTI,
2007).
Na Europa, houve uma atitude mais sociológica a respeito da gestão do desporto. A atenção
à organização política da Educação Física e Desporto começa a aparecer, em publicações
de autores franceses, a partir de 1950, procurando definir os conceitos, as estruturas e os
modelos, em relação ao processo desportivo. Também na Suíça (1972) e na Finlândia (1973)
aparecem publicações sobre política, promoção e organização esportiva. Em Portugal (1974),
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sob o amparo do regime democrático, tem início a discussão política e administrativa da
organização do desporto. O “Esporte para Todos” surge da generalização da prática desportiva,
com os clubes sociais organizando as atividades de lazer e competição, com a promoção e o
apoio do Estado. Portanto, para Pires e Lopes (2001, p.91), a gestão do desporto é resultante
de um longo processo reflexivo, advindo de duas vias distintas, a norte-americana, centrada
na gestão de negócios, e a europeia, absorvida na influência política da administração pública.
No Brasil, o esporte foi introduzido de modo gradual, a partir da segunda metade do século
XIX (MENDES, 1990, p.35). A partir desse período começou a absorção dos costumes,
hábitos e da cultura esportiva de outros países, principalmente dos países europeus, uma
vez que a quase totalidade das modalidades esportivas praticadas, no Brasil, foi idealizada e
desenvolvida na Europa (MENDES, 1990, p.35). No final do século XIX, as elites brasileiras,
sob forte influência europeia, aderiram à prática de algumas modalidades esportivas,
destacadamente o remo e o turfe, este último considerado o primeiro esporte a ser praticado
no Brasil (CAPRARO, 2007).
Lentamente o esporte começou a propagar-se, ganhando a cada dia novos adeptos, até tornarse um fato social de repercussão capaz de atrair, inclusive, a atenção do Estado1, que até então
não havia dado a devida atenção ao esporte como fato social e político (MENDES, 1990).
Segundo Capraro (2007, p.67), o futebol era uma prática esportiva pertencente à cultura
popular europeia, sendo introduzida na virada do século XIX para o XX, superando, em
número de praticantes, outros esportes já introduzidos no Brasil, e tornando-se o esporte
favorito, em todos os segmentos populacionais brasileiros, em pouco mais de uma década.
De acordo com Veronez (2005), de meados do século XIX (período aproximado da
introdução do esporte no país) até o Estado Novo, o esporte desconheceu a interferência
do poder governamental. Não houve, nesse período, qualquer ato normativo emanado pelo
Poder Público que se possa citar como importante.
Na década de 1930, já existia um setor esportivo constituído por ocasião do surgimento e
desenvolvimento do Estado Novo, de Getúlio Vargas, em cujo mandato foi promulgado o
Decreto-Lei nº 3199, de 14 de abril de 1941, quando esse governo percebeu, no esporte, um
instrumento de projeção externa capaz de garantir-lhe status no cenário internacional. É o
que explica Mendes ao abordar o período:
“Estamos agora na década de 1930 em pleno Estado Novo. Governa o país Getúlio Vargas, sustentado
por um golpe de Estado. O Governo (não o Estado) percebe, no esporte, um instrumento de projeção
externa, capaz de identificá-lo hegemonicamente no Cenário Internacional. Desta forma, e sob o pretexto
de adequá-lo aos padrões e às exigências internacionais, lança suas garras sobre o esporte estabelecendo
uma esdrúxula normatização sobre o esporte estatizante, cujo demérito é ter sufocado a liberdade e a
criatividade até então reinantes.” (MENDES, 1990, p.35).

Se, até a década de 1930, o governo não intervinha diretamente nas atividades esportivas
do país, a partir de 1941 intervém diretamente, com a promulgação desse Decreto-Lei,
estabelecendo as bases organizacionais do esporte em todo o país, criando o Conselho
Nacional de Desportos (CND) e os conselhos regionais de desportos (CRD). Na década de
1970, nos clubes recreativos e esportivos, se exercia o esporte amador, sendo o basquetebol,
1. Entenda-se “Estado”, representado, no caso a ser analisado, pelo Governo de Getúlio Vargas e a política do
Estado Novo.
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o futebol, o futsal e o voleibol as modalidades mais praticadas. Em 1980, houve um grau
bastante elevado de interferência do Estado na estrutura esportiva brasileira. No início da
abertura democrática instaurada no país, uma das propostas mais defendidas era o aumento
da participação da sociedade nas ações tomadas pelo governo.
As configurações da sociedade e sua relação de interdependência com o Estado brasileiro
começaram a adquirir outra configuração, havendo um deslocamento em direção a mais
autonomia da sociedade diante das ações do Estado, constatada com novas concepções de
esporte elencadas na Constituição de 1988, que no inciso I, do Artigo 217, prevê a autonomia
na organização e no funcionamento das associações esportivas, cabendo aos dirigentes mais
liberdade de decidir sobre a forma e o funcionamento das entidades esportivas, adotando uma
gestão profissional. Ao mesmo tempo em que se estipula a autonomia, postula-se também
a destinação de recursos públicos para o esporte de rendimento. Nesse sentido, o esporte de
rendimento não seria autônomo, mas continuaria dependente do apoio estatal. Por outro
lado, a lei foi alterada pouco depois de promulgada, não dando tempo para que as mudanças
fossem realizadas.
Por meio do Decreto-Lei nº 3.119 e da Lei nº 8.672, criados entre os anos de 1940 e 1990, houve
a organização do esporte para as entidades esportivas com os seguintes princípios: a finalidade
não lucrativa, a não remuneração dos dirigentes, o associacionismo, a responsabilidade
colegiada, o controle externo e interno dos atos administrativos e a transparência contábil e,
principalmente, a tutela governamental.
A partir da publicação da Lei nº 9.615, mais conhecida como Lei Pelé, os clubes são
considerados clube-empresa e, em decorrência disso, é determinada sua profissionalização,
com o intuito de melhorar o esporte no Brasil.
Somente após a promulgação da Lei nº 8672, de 6 de julho de 1993, conhecida como Lei
Zico, houve a possibilidade da melhoria da gestão, em vários aspectos, com os recursos
financeiros advindos das casas de bingo, jogo legalizado com o objetivo de auxiliar o esporte
amador, destinando 7% de seu faturamento às entidades que representavam as modalidades
olímpicas e paralímpicas. Com o tempo essa prática se mostrou um complexo problema de
gestão ou da falta desta, pondo fim a confederações e federações menos cuidadosas no trato
desses recursos financeiros.
Com a criação do Fundo Olímpico, em agosto de 2001, pelo COB, com recursos advindos da
Lei nº 10.264, de 16 de julho de 2001, mais conhecida como Lei Agnelo/Piva, as confederações
brasileiras olímpicas passaram a ter a possibilidade de receber recursos financeiros, mediante
rigorosos critérios técnicos estabelecidos pelo COB. A Lei Agnelo/Piva estabelece que 2% da
arrecadação bruta de todas as loterias federais do Brasil sejam repassados ao COB e ao Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB). Do total de recursos repassados, 85% são destinados ao COB
e 15%, ao CPB, com a CBHb beneficiando-se, portanto, de parte desses recursos. Com o
passar dos anos, os clubes necessitaram profissionalizar seus processos em relação ao esporte.
Foi quando o patrocínio, público ou privado, começou a se estabelecer como uma prática
importante, fazendo com que o esporte fosse visto não mais como uma alternativa de lazer,
mas como um produto de mercado, possibilitando o crescimento do Marketing Esportivo.
Até os dias de hoje, permanece a estrutura na forma de confederações (nacionais), federações
(estaduais) e ligas (municipais), sendo o clube a célula básica de todo o sistema, conforme
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citado anteriormente.
Sendo os centros de treinamento esportivo uma das soluções citadas para dar resposta aos
constantes avanços do campo esportivo, principalmente no que se refere ao esporte de alto
rendimento com a busca da superação dos resultados, referimos abaixo como três países estão
organizados a esse respeito.
O Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC), fundado em 1894, tem como missão:
“Apoiar os atletas olímpicos e paralímpicos, na obtenção da excelência competitiva sustentada,
e preservar os ideais olímpicos, inspirando todos os americanos”.
É responsável pela formação, pelo treinamento e pelo financiamento das equipes dos Estados
Unidos para os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Jogos Olímpicos da Juventude, Jogos PanAmericanos e Parapan-americanos. Além de suas responsabilidades com as competições
internacionais, por meio de um trabalho conjunto das organizações nacionais, auxilia os atletas
olímpicos e paralímpicos, fornecendo apoio financeiro no desenvolvimento de programas de
educação personalizado, criativo e impactante de apoio e treinamento. Fora do campo de jogo,
auxilia esses atletas com programas de financiamento direto, seguro de saúde, bolsas de ensino,
meios de comunicação e oportunidades de marketing, serviços de carreira e recompensas
monetárias com base no desempenho. O USOC fez parceria com centros de treinamento
esportivo de alto desempenho para oferecer instalações esportivas de elite aos atletas dos Estados
Unidos com serviços que incluem Medicina Esportiva, força e condicionamento, assistência em
Psicologia, Fisiologia e Nutrição e Tecnologia de Desempenho,visando ao seu desenvolvimento
esportivo. São três centros de treinamento olímpico, a saber: Colorado Springs, Chula Vista e
Lake Placid, onde foram investidos milhões de dólares nesses complexos, para assegurar que os
atletas recebam a melhor formação no País. Embora sirvam ao desenvolvimento de atletas de
elite, esses complexos também estão abertos ao público. Algumas das ofertas incluem: visitas
guiadas no complexo, serviços para eventos externos, atividades de desenvolvimento de equipes
esportivas, experiência de ser atleta por um dia.
Colorado Springs (CO) dispõe de instalações esportivas para as modalidades de basquetebol,
boxe, pentatlo moderno, tiro, triatlo, voleibol, esgrima, ginástica, judô, natação, levantamento
de peso e luta, e ainda 6 ginásios de esporte, hall da fama, auditório para 225 pessoas, centro
de pesquisa científica, estudos de Biomecânica, laboratório de Fisiologia, centro de formação
de técnicos, controle nutricional, hospedagem com 242 dormitórios, restaurantes, transporte
local, instalações recreativas, serviços de atleta e programas de desenvolvimento profissional.
O Centro de Treinamento Olímpico dos Estados Unidos, em Chula Vista, na Califórnia,
foi inaugurado em junho de 1995, e é o primeiro centro de treinamento do USOC. Desde
o início foi planejado e dedicado ao desenvolvimento e ao desempenho dos futuros atletas
olímpicos e paralímpicos. Com um clima agradável o ano todo, esse centro de treinamento
foi um presente para o USOC, do San Diego National Sports Training Foundation, criado
por um grupo de dedicados empresários, voluntários e líderes comunitários que levantou
os fundos para a construção do centro. O centro possui instalações esportivas e instalações
de apoio para as seguintes modalidades: arco e flecha, vôlei de praia, BMX, canoa/caiaque,
ciclismo, hóquei em campo, remo, rugby, futebol, softbol, tênis, atletismo, triatlo e esportes
de inverno. Há 4campos de futebol, 6 quadras de vôlei de praia. Também há suporte aos
atletas, incluindo hospedagem para 133 pessoas, restaurantes, transporte local, instalações
recreativas e programas de desenvolvimento profissional.
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O Centro Olímpico de Treinamento, em Lake Placid (LPOTC), Nova York, foi inaugurado
em 1982, embora Lake Placid tenha sido a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1932 e
1980. Em 1987, a Autoridade Olímpica de Desenvolvimento Regional de Nova York auxiliou
o USOC com melhorias, compreendidas na ampliação das instalações de hospedagem, hoje
com 96 apartamentos completos, 11 apartamentos coletivos, a construção de restaurantes
e ginásio esportivo, cuja finalização foi concluída em 1989. Além disso, os atletas têm à
sua disposição: Medicina Esportiva (quiropráticos, fisioterapeutas e treinadores), divisão de
ciências do esporte (Biomecânica, Fisiologia, Psicologia, Ciências da Computação, Tecnologia
de Engenharia), centro de formação de técnicos, centro de pesquisas científicas, salas de
conferência, centro de treinamento para altitude, complexo olímpico de saltos e centro de
patinação no gelo. Atualmente as modalidades desenvolvidas no centro são o biatlo, bobsled
e skeleton, patinagem artística, hóquei, luge, ski e snowboard e speedskating. Outros esportes
na LPOTC incluem: arco e flecha, atletismo, badminton, boxe, canoagem/caiaque, ginástica
(rítmica), remo, nado sincronizado, handebol, triatlo, vôlei, polo aquático, levantamento de
peso e luta.
A composição do modelo de organização do esporte, na Espanha, foi definida por seu sistema
jurídico. A promoção da Educação Física, do esporte e o uso adequado do lazer foram
estabelecidos pelo governo espanhol, na Constituição Espanhola de 1978. A cooperação mútua
entre o setor público e o setor privado é a base da organização do esporte na Espanha. Os dois
setores são responsáveis pela promoção e pelo desenvolvimento das atividades e práticas físicodesportivas. Como uma das principais instituições privadas, o Comitê Olímpico Espanhol
tem o objetivo principal de desenvolver o movimento olímpico e difundir os ideais olímpicos.
Sendo uma associação sem fins lucrativos, integra as federações de modalidades olímpicas
e representa a Espanha no Comitê Olímpico Internacional. Como uma das principais
instituições públicas que administram o esporte, temos o Conselho Superior de Desportos
(CSD), que é um órgão autônomo de natureza administrativa, ligado ao Ministério da
Educação e Cultura, através do qual se executam os processos de administração do Estado no
âmbito do esporte. Legalmente, é atribuído a esse conselho o exercício da tutela e o controle
do desporto de alto nível na Espanha. Para o treinamento dos atletas dos esportes de alto
nível, se fez necessária a construção de centros com as melhores instalações, os melhores
serviços e os meios técnicos. Para oferecer essa necessidade, não só para o alto nível, mas
também para a preparação e a detecção de futuros atletas, foram construídos centros de alto
rendimento desportivo (CARD), centros de tecnificação (formação) desportiva (CTD) e
centros especializados de tecnificação (formação) desportiva (CETD), e, para além destes,
centros especializados de alto rendimento (CEAR).
Segundo a normativa espanhola2, cada centro tem uma denominação de acordo com os
critérios de classificação estabelecidos pelos interesses, objetivos, instalações, meios disponíveis
e departamentos ou unidades específicas para que fossem criados. Os CARD de Sant Cugat
Del Valles (Barcelona), CARD de Madrid e CARD de Sierra Nevada são funcionalmente
configurados para o esporte de alto nível como uma estrutura de apoio da mais alta qualidade,
científica e técnica. São instalações esportivas públicas ou privadas destinadas à melhoria do
2. RESOLUCION de 17 de junio de 2002, del consejo Superior de Deporte. Por la que classifica las instituciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nível y de competicion, a efectos de lo previsto em la Orden
de 23 de enero de 1998 e la Ley nº 10, de 17 de Junio de 1990. Deporte / Título 1o. Principios Generales. Art.
6.
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desempenho esportivo, fornecendo a atletas de alto nível as melhores condições de treinamento
e dando prioridade às necessidades de treinamento das federações esportivas espanholas.
Os CTD são instalações privadas de caráter regional ou local, ou federações esportivas que se
destinam à formação de atletas, cujas atividades se desenvolvem principalmente na própria
localidade do centro.
Os centros especializados pertencem ao poder público estatal, ou regional, ou local, ou associação
esportiva, cujo objetivo é serem centros de formação para modalidades específicas que não podem
ser tratadas nos CARD e CTD. Subdividem-se em CEAR e CETD. Os CEAR desenvolvem
funções de treinamento de atletas de alto nível. Os CETD desenvolvem uma modalidade esportiva
com a formação de atletas, atuando fundamentalmente na localidade do centro. Esses centros são
financiados principalmente pelas comunidades autônomas, locais ou outras entidades públicas
cuja participação é acionária ou de gestão. Os trabalhos de caráter científico e de pesquisa e a
gestão administrativa e técnica podem se concentrar em algum CARD ou CTD. Mesmo assim
suas ações podem depender de uma instituição pública que preste esse tipo de serviço. Cada
um dos centros de treinamento esportivo mencionados acima deve cumprir com determinados
requisitos necessários à sua classificação, que, no geral, são os seguintes:
• Estar dotadas com instalações esportivas multidisciplinares (diferentes modalidades
esportivas) ou monodisciplinares (uma única modalidade esportiva), com equipamentos
esportivos de primeira linha, meios materiais técnicos, educacionais e humanos.
• Possuir hospedagem com habitações amplas, com luz natural, localizadas em zonas
tranquilas, perto dos espaços esportivos e centros acadêmicos. Também deverão ter área de
estudo e convivência.
• Dispor de um órgão de gestão administrativa que controle o funcionamento do centro.
• Ter uma equipe técnica esportiva.
• Dispor de um serviço de Medicina Desportiva, direcionado à prevenção e ao tratamento
de lesões e enfermidades, e reabilitação física.
• Dispor de setores de investigação e científicos, para auxiliar aos treinadores e atletas no
alcance das suas metas de desempenho.
• Ter um centro educacional no centro ou próximo a ele.
No Brasil, a instalação brasileira escolhida para o presente estudo foi o Aryzão – Centro de
Desenvolvimento de Voleibol (CDV) – uma das unidades de negócio e apoio da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV).
O CDV foi lançado no dia 10 de outubro de 2001, em parceria com o Governo Federal/
Ministério do Esporte e Turismo e Prefeitura Municipal de Saquarema, RJ, e inaugurado
em 25 de agosto de 2003, tendo como objetivo principal concentrar, em um só local, as
instalações e os equipamentos esportivos necessários para o treinamento das seleções brasileiras
de voleibol, em todas as suas categorias, promovendo mais integração entre as comissões
técnicas e possibilitando mais interação entre os planejamentos. Além disso, atende ao público
por meio de ações sociais, em suas dependências, além de promover cursos de formação e
reciclagem de árbitros, treinadores, dirigentes e profissionais do esporte. Possui prestação
de serviços terceirizados de restaurante, manutenção dos jardins e gramados dos campos de
futebol e transporte, contratados mediante processo licitatório. O bureau de impressão de
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material de merchandising é um dos serviços estruturados no CDV e que barateiam bastante
os custos com a produção desse tipo de material. Se solicitado pelas comissões técnicas, os
treinamentos podem ser incrementados com a gravação destes por 16 câmeras instaladas nas
quadras indoor (4 câmeras por quadra), com os vídeos sendo editados em tempo real em 2
salas de edição instaladas junto às quadras.
O CDV dispõe da seguinte infraestrutura: 108 mil m² de área; 211 leitos em capacidade de
hotelaria; 4 quadras de vôlei de praia; 4 quadras indoor duplas que podem virar 8 quadras
de treinamento; 2 campos de futebol: sendo 1 campo soçaite e 1 campo de grama natural
com dimensões oficiais; 2 quadras de tênis; 1 piscina semiolímpica; 1 piscina infantil; 800m²
de sala de musculação e Fisioterapia; 1 sala de estudo para 10 pessoas; 2 salas de reuniões; 1
sala multiuso com 21 lugares; 2 banheiras de hidromassagem; acesso à internet sem fio com
cobertura em todo o complexo; sala médica equipada para avaliação de atletas devidamente
equipada, até mesmo com teste ergométrico; sala de pesquisa de novos equipamentos para
preparação física; sauna seca e a vapor; auditório com capacidade para até 300 pessoas com
todos os equipamentos audiovisuais; restaurante; museu do vôlei; área de convivência com
sala de TV e salão de jogos; barcos a remo disponíveis no lago; estacionamento; bureau de
impressão de material de merchandising; 2 salas de edição de vídeos.
Portanto, as melhores práticas observadas, no estudo dos centros de treinamento esportivo,
serão relatadas abaixo, quando da proposta do modelo de gestão e recomendações para a
implantação do CNDH pela CBHb.
Além disso, a CBHb em seu planejamento estratégico denominado “Handebol Potência
Mundial — Projeto RIO 2016” (CBHb, 2010), estabeleceu os seguintes objetivos estratégicos:
(1) buscar atletas com potencial diferenciado para compor as seleções olímpicas em 2016; (2)
ampliar a frequência e a intensidade de treinos e competições das seleções nacionais de handebol;
(3) melhorar o nível das competições nacionais; (4) profissionalizar as comissões técnicas.
A implantação do CNDH se constitui em uma das ações estabelecidas pelo Plano Estratégico
proposto. Assim, em abril de 2011, a CBHb firmou convênio com o ME, no valor de R$ 12
milhões, para a construção do CNDH, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A construção
colocou o município paulista no ápice do handebol do país, uma vez que há também a intenção
de se fazer a transferência da sede da entidade para São Bernardo do Campo, hoje localizada
na cidade de Aracajú, SE. A parceria com o município pôde ser efetivada graças à doação do
espaço de 200.000 m2, antigamente pertencente ao Volksvagem Clube, que estava inutilizado
havia aproximadamente 7 anos e foi arrendado pela prefeitura municipal. O projeto prevê a
construção de um ginásio de esporte, com quadra auxiliar, todos com medida oficial e buscando
atender os requisitos internacionais exigidos, com acomodação para 136 pessoas, auditório,
lavanderia, restaurante, área médica, academia esportiva, área de convivência e administração.
No planejamento estratégico da CBHb, enquanto não houvesse a inauguração do CNDH,
as instalações do Complexo Esportivo do Serviço Social da Indústria (Sesi) da cidade de
Blumenau, SC, inicialmente seriam utilizadas como CNDH, por meio da parceria instituída
entre ME, Sesi e CBHb.
Conforme dito anteriormente, faz parte do presente trabalho o estudo de centros de
treinamento esportivo, com a detecção das experiências e melhores práticas com possibilidade
de implantação do CNDH.
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A análise SWOT possibilita estabelecer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do
processo de implantação do CNDH, permitindo visualizar aspectos a serem objetivados para
planejamento adequado e ações estruturadas.

Figura 01 – Análise SWOT da implantação do CNDH.

Com a análise foram consideradas vantagens e desvantagens para implantação do CNDH.
Como vantagem principal, observou-se que essas instalações esportivas oferecem uma
melhor estrutura de trabalho aos atletas e aos profissionais envolvidos, com as atividades
concentrando-se num mesmo local. Como vantagens secundárias há a promoção do convívio
harmonioso com a integração entre atletas, comissão técnica, especialistas e outros envolvidos
na preparação das equipes; a otimização do tempo na preparação dos atletas; a concentração
de recursos; possibilidade de acesso da mídia; facilidade de estabelecer intercâmbio com
equipes internacionais; a disposição dos melhores profissionais para um grupo maior de
atletas, o acolhimento de novos atletas advindos dos centros regionais de desenvolvimento do
handebol. Podemos citar como desvantagens a necessidade de efetuar a manutenção de nova
instalação e o aumento da demanda de pessoal.
Na sequência, com base nas informações e documentos analisados durante o presente estudo,
passamos ao modelo de gestão e às recomendações para o funcionamento do CNDH.
Em razão da similaridade das instalações do CARD da Espanha e do CDV no Brasil,
recomendamos que o CNDH tenha semelhante estrutura, servindo de base para o
estabelecimento de normativa brasileira sobre a estrutura de um centro de treinamento
esportivo de alto rendimento para modalidade olímpica, cujas melhores práticas observadas,
no estudo dos centros de treinamento esportivo descrevemos, abaixo:
• Concentração de instalações e equipamentos esportivos num mesmo local.
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• Recursos financeiros advindos da parceria entre setor público e privado.
• Captação de recursos por outros meios, como locação dos espaços.
• Prestação de serviços de forma terceirizada, especialmente restaurante e transporte.
• Formação continuada de colaboradores.
• Processo educacional, como CDV parceria Sesi – Firjan.
• Área de ciências do esporte – pesquisa e Medicina Esportiva conjugadas.
• Área de estudo e convivência para os integrantes das equipes.
• Equipe técnica com perfil pré-estipulado.
• Ações sociais — responsabilidade social para com a comunidade local.
Complementando, para que essa estrutura possa funcionar de forma integrada, sugerimos o
seguinte organograma:

Figura 02 – Proposta de organograma para o CNDH.

• Gerência administrativo-financeira: manutenção geral e serviços internos (hospedagem,
quadras, academia de musculação, lavanderia, área de estudo e convivência, fábrica de
merchandising, auditório, materiais, almoxarifado), terceirizados (restaurante, transporte
etc.), centro educacional, centro de treinamento de colaboradores.
• Gerência de ciências do esporte e saúde: investigação e pesquisa científica, para auxiliar aos
treinadores e atletas no alcance das suas metas de desempenho, acompanhados de serviço de
Medicina Esportiva e Reabilitação Física, com equipe multidisciplinar: médico, fisioterapeuta,
psicólogo, enfermeiro, nutricionista, fisiologista, bem como programa de gestão médica.
• Gerência técnico-esportiva: Supervisão de Seleções da Equipe Hand Feminina (cadete,
juvenil e júnior); Supervisão da Equipe Hand Masculina (cadete, juvenil e júnior);
Supervisão de Seleção Adulta Feminina e Novos; Supervisão de Seleção Adulta Masculina
e Novos, Supervisão de Acolhimento aos Novos Atletas.
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A gestão da nova instalação esportiva deverá ter como ponto de partida a definição de sua
missão, sua visão e seus valores. Será necessária uma estratégia adequada para os recursos
controlados e os serviços oferecidos, com a concepção de metodologia para garantir o
desenvolvimento comum das ações, com a criação de instrumentos para gerenciamento de
projetos, monitoramento de processos e avaliação de resultados. A criação do planejamento
estratégico do CNDH deverá estar alinhado com o planejamento estratégico da CBHb,
objetivando demonstrar aos stakeholders boa governança e como os recursos serão aplicados.
Esses stakeholders deverão ser identificados, bem como quais são as suas expectativas em
relação ao CNDH, não se esquecendo de aprimorar as ferramentas de comunicação.
Embora a CBHb conte com patrocínios, paralelamente deverá haver a busca de outras fontes
de financiamento para dar suporte à efetiva implementação do projeto de desenvolvimento
do handebol. A sustentabilidade do CNDH dependerá também da elaboração de um plano
de negócio, imprescindível para captação de recursos que descreva o empreendimento da
implantação e o modelo de negócio para amparar a organização. Parte dos recursos também
poderá ser captada com o próprio CNDH, em decorrência da locação de espaços para outras
organizações esportivas, no que se refere a treinamento, cursos, Medicina Esportiva, entre
outras ações que poderão ser planejadas e organizadas para esse fim. A gestão deve ser feita de
forma que, através dos recursos que forem disponibilizados, o CNDH alcance seus objetivos e
atenda as necessidades de seus stakeholders internos e externos. O gerenciamento de risco é outro
processo que precisa ser implantado, por meio de um programa para avaliação dos riscos que
poderão vir a ser enfrentados pelo CNDH, com identificação dos maiores e mais frequentes, a
probabilidade de sua ocorrência e os impactos que produzirão, seguido da avaliação recorrente
desse programa. A contratação de apólices de seguro de acidentes pessoais é uma medida
importante para diminuir os riscos, bem como deve-se considerar a contratação de apólice
de seguro de responsabilidade civil assegurando o pagamento de custas legais no caso de um
processo. A informação aos colaboradores sobre os procedimentos relativos à manutenção de
registros financeiros deverá fazer parte da formação continuada, evitando transtornos quando
da prestação de contas, um dos estágios do ciclo de gestão financeira da organização.
Um plano de Marketing poderá ser criado para buscar atingir os objetivos comerciais e
sociais do CNDH, para isso recomenda-se a inclusão do CNDH na rede social do handebol,
aproveitando as mídias sociais, principalmente em relação ao contato e à divulgação da
modalidade entre os jovens.Outra oferta que deve ser desenvolvida é a assessoria de imprensa
especializada para organizar o relacionamento com a mídia, quando do acesso ao CNDH.
Em relação à estratégia de Recursos Humanos, um plano deverá ser elaborado de forma que
seja funcional, direcionando o trabalho dos recursos humanos para os objetivos estratégicos
estabelecidos para o CNDH. A intenção é assegurar que as atividades desenvolvidas contribuam
e forneçam suporte para as metas gerais que a entidade quer alcançar estabelecidas pelo
plano de ação estratégico. Na estruturação dos recursos humanos, a elaboração de programa
de formação, valorização e aperfeiçoamento contínuo para os colaboradores é de suma
importância, para que estes possam adquirir as competências necessárias ao desenvolvimento
de suas atividades e consequente otimização dos processos.
Para que os atletas não tenham sua vida escolar prejudicada, quando estiverem em período
de treinamento, é necessário garantir a composição de um processo educacional (ensinos
fundamental e médio) dentro do CNDH com parcerias estratégicas institucionais para
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implantação e validação de um centro educacional, bem como buscar alternativas de suporte
para carreira e aposentadoria de atletas.
Recomendamos a criação de um código de ética esportiva definindo os princípios de conduta
que devem pautar as atividades esportivas e administrativas, com normas de conduta
determinando responsabilidades e deveres de todos aqueles que fazem parte da comunidade
do handebol, ou seja, dirigentes, árbitros, atletas, técnicos e colaboradores, e que devem ser
assumidos nas diferentes áreas de atuação esportiva. Além disso, também é necessária a criação
de um regulamento para integrantes das seleções brasileiras, com a finalidade de orientar os
componentes das seleções brasileiras de handebol quanto aos procedimentos desportivos,
disciplinares e administrativos a serem observados quando da participação em treinamentos
e competições.
Também propomos a implantação de programas voltados à Responsabilidade Social, com
atuação que se define pela relação ética e transparente da organização com os stakeholders,
estando voltada para o desenvolvimento sustentável da sociedade, principalmente do entorno
da instalação, além de respeitar a diversidade, buscando preservar recursos ambientais com
implantação de sistemas de captação de recursos hídricos, aquecimento solar e programa de
reciclagem de resíduos.

3 | CONCLUSÃO
Percebemos que esse modelo de gestão é totalmente aplicável pela CBHb, porém o maior
desafio é a sustentabilidade do CNDH, uma vez que verificamos uma nítida dependência
financeira de recursos públicos. Esperamos que a concretização da implantação do CNDH
traga à modalidade os recursos estruturais, humanos, tecnológicos e científicos necessários
ao esporte de alto rendimento, com o avanço na busca da excelência na preparação técnica
das seleções nacionais em todas as categorias no masculino e no feminino, a diminuição dos
custos para a organização com a elaboração e o cumprimento do planejamento estratégico,
a obediência ao calendário de treinamentos, a evolução da formação de colaboradores e a
unificação da linguagem do handebol, iniciando novos caminhos para a padronização do
ensino e do treinamento da modalidade no Brasil, atendendo com qualidade as expectativas
dos stakeholders da organização.
Para que o excelente desempenho seja atingido, as ações precisarão ser integradas numa rede
de fortalecimento entre as entidades de administração e prática do handebol, principalmente
no que diz respeito à evolução do sistema de descoberta e encaminhamento de novos talentos,
por meio de uma estrutura integrada de detecção, com a monitoração e a avaliação do
desenvolvimento esportivo em todas as fases da formação do atleta.
O curso avançado de gestão esportiva (Cage), e por consequência esta pesquisa, possibilitou
um melhor entendimento sobre os centros de treinamento esportivo de alto rendimento, em
outros países e no Brasil, assim como sua gestão, mostrando a importância de que estes sejam
implementados com programas de desenvolvimento do esporte de alto rendimento, apoiados pela
Medicina Esportiva aliada à pesquisa científica, que não existiriam sem profissionais altamente
qualificados, e que são o pilar mais importante de um trabalho desse porte. Além disso, permitiu
vislumbrar a gama de possibilidades de desenvolvimento dessa área em nosso país.
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A profissionalização da gestão esportiva, dentro dos mais modernos conhecimentos técnicocientíficos de práticas administrativas, aliada às ciências do esporte, a profissionais qualificados e
à manutenção dos mais puros valores éticos próprios ao ser humano, possibilitará, em um futuro
muito próximo, a elevação definitiva do Brasil à condição de potência mundial do esporte.
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RESUMO

A realização dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007 e dos V Jogos Mundiais Militares Rio 2011 deixou um grande legado de instalações esportivas em toda a cidade
do Rio de Janeiro. O presente artigo tem como objetivo realizar a análise diagnóstica da atual
gestão das instalações esportivas do Complexo Esportivo de Deodoro — Vila Militar, que
foram deixadas de legado pelo Pan 2007 e serão utilizadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O estudo possui características de uma pesquisa descritiva utilizando análise
documental, questionário via web e entrevistas com representantes das principais instituições
que participam na gestão das instalações. A pesquisa mostrou que a construção de instalações
esportivas para a realização de megaeventos, sem o devido planejamento pós-competição,
pode acarretar problemas no gerenciamento futuro do equipamento esportivo, que venham a
prejudicar sua operação e sua utilização. Ao analisarmos os procedimentos atualmente empregados, na gestão dos equipamentos esportivos, foi possível constatar que diversas instituições
realizam atividades gerenciais, em uma mesma instalação, sem a devida coordenação. Ao
mesmo tempo, foi observado que o Complexo Esportivo de Deodoro atualmente não possui
uma gestão integrada de seus equipamentos, ou seja, cada instalação é gerenciada individualmente sem a cooperação ou interferência das demais.
Palavras-chave: instalações esportivas, megaeventos, complexo esportivo, gestão.

ABSTRACT

The realization of the Pan-American and Para-Panamerican Games Rio 2007 and the V Military
World Games Rio 2011 left a great legacy of sports facilities throughout the city of Rio de Janeiro.
The current study intends to develop a diagnostic analysis of the actual management system of the
sports facilities in Deodoro’s Sports Complex — Military Village, which were left as a legacy of Pan
2007 and will be used in the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games. The study is characterized as a descriptive research using documentary analysis, internet questionnaire and interviews
which were conducted with representatives of the main institutions involved in the management
of Deodoro’s facilities. The research showed that the construction of sports facilities for conducting
mega events, without proper post-competition planning, may lead to problems in the future management of the facilities that may impair its operation and use. Analyzing the procedures currently
used in the management of Deodoro’s facilities, it was observed that several institutions perform
management activities in the same installation, without proper coordination. At the same time, it
was observed that Deodoro’s Sports Complex does not currently have an integrated management of
its facilities, in other words, each site is managed individually without cooperation or interference
of others.
Keywords: sports facilities, mega events, sports complex, management.
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1 | INTRODUÇÃO
O Complexo Esportivo de Deodoro — Vila Militar (CED-VM) — tem sua origem na
construção da Vila Militar no ano de 1907. A vocação da região para o esporte data daquela
época, com a criação dos primeiros quartéis e suas instalações esportivas que eram utilizadas
para o treinamento físico militar e para a prática de esportes.
Após a Segunda Guerra Mundial, em 18 de fevereiro de 1948, foi criado o Conselho
Internacional do Esporte Militar (CISM), entidade internacional reguladora do esporte
militar que trouxe um novo impulso para o desporto militar no Brasil. Com o passar dos
anos, novas instalações (ginásios, piscinas, estande de tiro etc.) foram sendo construídas na
Vila Militar de Deodoro para dar suporte à constante evolução da prática desportiva no
âmbito do Exército Brasileiro (EB).
No ano de 2002, por ocasião do dossiê de candidatura do Rio de Janeiro para sediar os
XV Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007 (Pan 2007), a Vila Militar de
Deodoro figurava como uma das quatro grandes regiões esportivas para a realização das
competições com a Barra da Tijuca, o Pão de Açúcar e o Maracanã.
Conforme o relatório oficial do Pan 2007, foram gastos R$ 126,7 milhões nas obras de
construção e adaptação do CED-VM, onde foram construídas as instalações permanentes
para as competições de hipismo, pentatlo moderno, tiro esportivo e hóquei sobre grama, além
da instalação temporária para a competição de tiro com arco.
A infraestrutura esportiva já estabelecida, no Rio de Janeiro, para o Pan 2007, a experiência
no planejamento de grandes eventos e o apoio prestado pelas autoridades governamentais
foram decisivos para que, ainda em 2007, o Brasil conquistasse o direito de sediar os V
Jogos Mundiais Militares Rio 2011 (JMM Rio 2011) do CISM. Os JMM constituem o
terceiro maior evento multiesportivo do mundo, ficando atrás somente dos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos e da Universíade.
Em função da grandiosidade do evento, grande parte das instalações deixadas como legado pelo
Pan 2007 foi utilizada nos JMM Rio 2011. Uma vez mais, o CED-VM recebeu investimentos
do governo federal para construções e reformas. Na oportunidade, o complexo sediou seis
competições: tiro esportivo, hipismo, esgrima, pentatlo moderno, pentatlo aeronáutico e
pentatlo militar.
Em 2009, a cidade do Rio de Janeiro conquistou o direito de sediar os XXXI Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016 (Jogos Rio 2016). Novamente, vários eventos esportivos serão
organizados na Vila Militar. Além das reformas e adequações, nas instalações existentes, a
região receberá investimentos para a construção do Parque Radical, que sediará as competições
de ciclismo mountain bike, ciclismo BMX e canoagem slalom; da Arena Deodoro, que sediará
as competições de esgrima, pentatlo moderno e basquete; da Arena de Rugby e Pentatlo
Moderno, onde serão disputadas as competições de rugby, a prova do combinado do pentatlo
moderno e a competição de futebol de 7. No total, serão 13 esportes, sendo nove olímpicos
e quatro paralímpicos.
Apesar da região da Vila Militar atualmente possuir várias instalações esportivas, o presente
estudo será delimitado na análise diagnóstica da atual gestão das arenas do CED-VM que
foram construídas para o Pan 2007 e que serão utilizadas nos Jogos Rio 2016, ou seja, o
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Centro Nacional de Hipismo General Eloy Menezes (CNH), o Centro Nacional de Tiro
Esportivo Tenente Guilherme Paraense (CNTE), o Centro de Hóquei sobre Grama Sargento
João Carlos de Oliveira (CHG) e o Centro de Pentatlo Moderno Coronel Eric Tinoco
Marques (CPM).
No Brasil, o debate sobre as arenas esportivas é embrionário e recente. Telles (2006) afirma
que o conhecimento e a divulgação de informações sobre instalações esportivas é incipiente,
e a literatura existente tem um pouco mais de meio século.
É certo afirmar que um evento esportivo só ocorre se houver espaços e equipamentos
apropriados para sua realização, ou seja, instalações esportivas. Da mesma forma, é possível
perceber que a infraestrutura necessária para a realização dos megaeventos está cada vez mais
complexa.
As arenas esportivas têm chamado a atenção mundial, gerando diversos questionamentos a
respeito de seu custo/benefício. Tais equipamentos possuem elevados custos de implantação,
manutenção, operação e uma complexa gestão que, sem o devido planejamento, podem
apresentar resultados negativos e indesejáveis após a realização do evento.
Normalmente, a construção de instalações esportivas para megaeventos visa atender as
necessidades técnicas das competições que possuem um curto período de duração, não
estando preparada para as demandas na fase do legado, ficando sua utilidade limitada a
eventos pontuais e sua utilização adaptada às demais épocas do ano. Além disso, verificamos
constantemente que durante a fase de planejamento da instalação não existe um plano de
utilização futura ou uma gestão operacional a ser implantada.
Segundo Pina:
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 da 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 sobre as respectivas comunidades do
que trazendo benefícios tangíveis conforme geralmente é prometido pelos seus empreendedores (PINA,
2010, p.2).

Segundo Telles (2010), muitos administradores acreditam erroneamente que o planejamento
para a operação e a manutenção da instalação deva acontecer após o término da execução da
obra, quando do início de funcionamento da arena. Dessa forma, podemos deduzir que, para
se conseguir uma gestão eficaz dos equipamentos desportivos pós-evento, é fundamental que
o responsável pela construção tenha em mente o modelo de gestão que será implementado
após a conclusão da obra.
É importante ressaltar que o modelo de gestão a ser adotado não depende única e exclusivamente
do tipo dos equipamentos desportivos ou da entidade gestora. É fundamental analisar também
os aspectos econômicos, sociais e culturais da população que frequenta a instalação, bem
como o local onde são construídos os equipamentos, para que seja implementado o modelo
de gestão mais adequado à instalação. Segundo Constantino:
“Por gestão de equipamentos entende-se o conjunto de procedimentos que tem por objetivo a otimização
social, desportiva ou econômica destes. Objetivos naturalmente diferentes em relação a um equipamento
privado, associativo ou público” (CONSTANTINO, 1999, p.91).
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Segundo Oliveira e DaCosta (2006) é imprescindível sair do empirismo excessivo e levar em
consideração os estudos e as análises científicas na área dos equipamentos desportivos.
Constantino (1999) cita três modelos de gestão de equipamentos que considera os mais
conhecidos:
• Gestão direta: a instituição pública controla com exclusividade a gestão do equipamento.
• Gestão concessionada: a instituição pública repassa para outra entidade a responsabilidade
de gestão e manutenção do equipamento.
• Gestão mista: é a união entre a gestão concessionada e a direta, ou seja, há uma divisão
na administração do equipamento desportivo pelas instituições.
Sarmento e Pinto (2009) afirmam que a busca por um modelo ideal de gestão gerou vários
cenários. Dessa forma, os autores citam três modelos de gestão para equipamentos desportivos:
• Gestão pública ou direta: realizada pela própria entidade local, por uma organização
local ou sociedade cujo capital pertença integralmente à entidade local.
• Gestão indireta: efetuada por organizações públicas de natureza privada, como clubes,
associações ou empresas. As formas mais comuns são a concessão, a gestão interessada, o
contrato e a sociedade de capital misto.
• Gestão privada: modalidade em que a lógica principal se restringe ao lucro, às regras do
mercado livre e ao acesso condicionado a determinados setores sociais e econômicos.
Já para Pires (2000) a gestão da instalação esportiva é um processo que integra vários fatores
que envolvem sua intervenção, nos seguintes planos:
• Gestão orçamentária: gerenciamento orçamentário através da confecção de um
orçamento com a previsão de receitas e despesas.
• Gestão financeira: gerenciamento financeiro através da garantia dos recursos suficientes
para a manutenção e a operação do equipamento esportivo, além de controlar a rentabilidade
das operações em fundos de aplicação.
• Gestão comercial: gerenciamento comercial através da política de preços dos serviços
específicos do equipamento, das atividades e da utilização da instalação.
• Gestão de pessoal: gerenciamento do pessoal através da definição da quantidade dos
recursos humanos necessários para o funcionamento da instalação.
• Gestão de material desportivo: gerenciamento do material através do controle do nível
de estoque para que a instalação possa realizar seus serviços. Indica a necessidade de se criar
um inventário de material e a realizar o controle, adquirir material novo e repor material
antigo, criar e fazer cumprir normas de utilização do material e efetuar a manutenção e a
reparação do material esportivo.
• Gestão de atividades: gerenciamento das atividades através da elaboração e da confecção
do programa anual de atividades da instalação. É neste plano de atuação que as atividades
desenvolvidas serão planejadas e executadas.
Alinhavando-se o apresentado até momento pode-se observar que a gestão de equipamentos
esportivos é uma tarefa complexa para os gestores, uma vez que eles têm que encontrar dentre
as diversas formas de gestão existentes aquela que melhor se adapte às peculiaridades da arena
esportiva.
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As instalações construídas no CED-VM atualmente não são empregadas, em toda a sua
plenitude, pelas entidades esportivas que utilizam os equipamentos para organização de
competições, treinamentos de atletas, preparação das equipes nacionais ou para o fomento do
esporte. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo realizar a análise diagnóstica da
atual gestão das instalações esportivas do CED-VM, que foram deixadas de legado pelo Pan
2007.
A relevância do estudo se justifica pelo fato de que a análise da gestão atual das instalações
do CED-VM possibilitará a identificação de possíveis melhorias nos métodos, atualmente
empregados, visando ao aprimoramento dos processos com o objetivo de buscar mais
desenvolvimento esportivo para a região.
“A região de Deodoro tem a maior concentração de jovens da área metropolitana do Rio de Janeiro. Até
recentemente, esse bairro não tinha infraestrutura ou serviços suficientes para atender as necessidades da
população. A criação de instalações para os Jogos Pan-americanos Rio 2007 incentivou os jovens das áreas
carentes do bairro a participar de atividades esportivas. A construção de novos equipamentos esportivos,
sobretudo o complexo do Parque Radical, reforçará as perspectivas de desenvolvimento social e esportivo
dos jovens” (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO
2016™, p.43).

2 | DESENVOLVIMENTO
Este estudo tem característica de uma pesquisa descritiva realizada através de análise
documental, questionário pela internet e entrevistas. Os sujeitos entrevistados foram dirigentes
das confederações brasileiras de hipismo, tiro esportivo, pentatlo moderno e hóquei sobre
grama; representante da Comissão de Desportos do Exército (CDE), órgão responsável pelo
treinamento das seleções militares do EB; representante do Centro de Capacitação Física do
Exército (CCFEx), órgão técnico-normativo na gestão do ensino e pesquisa da Educação
Física e na coordenação e no desenvolvimento do desporto no EB; representante da Primeira
Divisão do Exército (1a DE), Grande Comado do EB responsável pelas instalações da Vila
Militar de Deodoro; representante do Círculo Militar da Vila Militar (CMVM), entidade
desportiva que hospeda, em suas instalações, a piscina do Centro de Pentatlo Moderno;
representante do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), órgão responsável pela gestão técnicoadministrativa do desporto nacional; e representante do Ministério do Esporte (ME),
responsável pela construção e pelo repasse de recursos para a manutenção das instalações do
CED-VM. A partir das respostas foram identificadas as palavras-chave que serviram de base
para as análises realizadas.
Para o melhor entendimento das peculiaridades da construção e da gestão de instalações
esportivas, em área da União jurisdicionada ao EB, foi realizada a presente análise documental.
O Termo de Cooperação No 001/2004, de 2 julho de 2004, firmado entre o ME e Ministério
da Defesa (MD) — Comando do Exército —, regulamentou a execução das obras e dos
serviço de adaptação e construção dos complexos de hipismo, tiro esportivo e tiro com arco
no Regimento de Cavalaria, na Escola de Equitação do Exército (EsEqEx) e no Campo de
Instrução de Gericinó (CIG) para possibilitar a realização naqueles locais das respectivas
competições dos Jogos Pan-Americanos de 2007 na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente,
com a evolução do planejamento do Pan 2007, as competições de hóquei sobre grama e
pentatlo moderno integraram a lista das instalações esportivas que foram construídas no
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CED-VM.
Conforme o Termo de Cooperação supracitado, o ME foi o responsável pelas obras e pelos
serviços necessários às instalações dos complexos esportivos, bem como pela incorporação das
respectivas benfeitorias à propriedade da União sob a jurisdição do EB.
O referido termo teve sua vigência expirada em 2007 e não foi possível identificar na
pesquisa realizada documentos que comprovem sua renovação. Da mesma forma, não foram
encontrados documentos que comprovem a incorporação das benfeitorias construídas por
ocasião do Pan 2007 à propriedade da União sob a jurisdição do EB.
Após a realização dos JMM Rio 2011, o CCFEx criou a seção denominada Complexo
Desportivo da Vila Militar (CDVM) que tem como missão precípua gerir as atividades previstas
nas instalações esportivas localizadas na Vila Militar. A referida seção conta atualmente com
o efetivo de 17 militares, tendo como previsão, ao final de sua completa implementação, o
efetivo de 46 militares, conforme organograma abaixo:
Figura 01 Organograma da Seção do Complexo Desportivo da Vila Militar

Fonte: Elaborada pelo autor

Para realizar a análise diagnóstica da atual gestão de cada uma das quatro instalações esportivas
que compõem o presente estudo usaremos como base a proposta feita por Pires (2000), que
elenca seis planos de atividades gerenciais em uma instalação esportiva: gestão orçamentária,
financeira, comercial, de pessoal, de material esportivo e gestão de atividades. Para a redação
das respostas foram compiladas todas as informações colhidas nos questionários e entrevistas
realizados com os representantes das diversas instituições citadas na metodologia.
O CNH é formado basicamente pelas seguintes áreas esportivas: 6 arenas de hipismo com
piso de areia, 1 percurso de grama para a prova de cross country com 6.250 m, 180 baias, 1
clínica veterinária, além de salas de apoio para a organização de competições esportivas. O
centro equestre está localizado nas instalações de duas Organizações Militares (OM): EsEqEx
e Regimento Andrade Neves (RAN).
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Figura 02 — Foto aérea do Centro Nacional de Hipismo General Eloy Menezes

Fonte: Repositório Digital do Exército Brasileiro.

A gestão orçamentária do CNH é realizada de forma compartilhada pela EsEqEx e pelo
RAN. Cada OM confecciona o orçamento referente à sua área de responsabilidade dentro do
CNH, contendo a previsão de receitas e despesas.
A gestão financeira do parque equestre é orientada em função dos repasses de recursos do
ME à 1a DE para o custeio das despesas com concessionárias de água e energia elétrica. Além
desse recurso, todo o capital necessário para a manutenção e a reparação de instalações e
equipamentos esportivos é oriundo do EB, que é repassado à EsEqEx e ao RAN. O CNH
não possui fundos de aplicação.
O Complexo de Hipismo não possui uma gestão comercial. O eventual recurso proveniente
do aluguel das instalações para a realização de eventos tem como finalidade principal cobrir
os gastos com a manutenção das instalações. Atualmente, o CNH não possui projeto visando
à autossustentabilidade financeira.
A gestão de pessoal, assim como a gestão orçamentária, é realizada de forma compartilhada
pela EsEqEx e pelo RAN. Em função da dimensão da área do CNH, são empregados
aproximadamente 50 militares para a administração da instalação.
O inventário e o controle do material, bem como as regras para a utilização e a manutenção,
são realizados de forma descentralizada pela EsEqEx e pelo RAN. Apesar de possuir um plano
de aquisição e reposição de material, a execução do planejamento é prejudica em função da
escassez de recurso.
A gestão das atividades é realizada de maneira conjunta entre a EsEqEx e o RAN. As
instalações esportivas do CNH são utilizadas para a organização de competições nacionais
e internacionais, treinamento de equipes e instrução para militares. Em função das regras
zoosanitárias e da logística necessária para o transporte de cavalos, as instalações são utilizadas
principalmente por militares e civis que possuem cavalos estabulados no CNH.
A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) está em processo final para a assinatura de
um termo de cooperação com o CCFEx para a utilização do CNH. Atualmente a CBH não
participa da gestão do Complexo de Hipismo.
O CNTE é composto pelas seguintes áreas esportivas: estandes de 10 m, 25 m, 50 m, 300
m, estande de finais e 3 pedanas de tiro ao prato, além de salas de apoio à organização de
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competição esportiva. O CNTE está localizado nas instalações do CIG/1a DE.

Figura 03 — Foto aérea do Centro Nacional de Tiro Esportivo Tenente Guilherme Paraense.
Fonte: Repositório Digital do Exército Brasileiro.

A gestão orçamentária do CNTE é realizada atualmente pela Confederação Brasileira de Tiro
Esportivo que confecciona o orçamento com a previsão de receitas e despesas.
A gestão financeira do CNTE é orientada em função do repasse de recursos do ME à 1a
DE para o custeio das despesas com concessionárias de água e energia elétrica, do emprego
de recursos repassados pelo COB à CBTE através da Lei Agnelo/Piva, recursos próprios da
CBTE e de repasse de recursos através de projeto da CBTE junto ao ME. O CNTE não
possui fundos de aplicação.
Atualmente, o CNTE não possui uma gestão comercial e a instalação não dispõe de projeto
visando à autossustentabilidade financeira.
A gestão de pessoal é realizada, na sua maior parte, pela CBTE. A confederação emprega
funcionários contratados com recursos provenientes de projeto junto ao ME para a
administração do CNTE com o objetivo de dar suporte ao treinamento dos atletas (gerente
administrativo, auxiliares de estande, encarregado de serviços gerais etc.). O CIG realiza a
segurança das instalações com uma guarda na entrada do Campo de Instrução, próxima à Av.
Brasil.
A CBTE é a responsável pelo controle, pelas regras de utilização e manutenção do material
esportivo do CNTE, com exceção do estande de 300 m que é de responsabilidade do EB. A
confederação e o EB possuem um plano de reposição e manutenção de material, porém, por
falta de recursos, é realizado parcialmente.
A gestão das atividades é realizada de maneira conjunta entre a CBTE e a seção do Complexo
Desportivo da Vila Militar. O CNTE é utilizado por atletas da Confederação Brasileira de
Tiro Esportivo, atletas militares da CDE e por militares da 1a DE. Na instalação, são realizados
eventos regionais, nacionais e internacionais, além de treinamento de atletas.
O CPM é formado pelas seguintes áreas esportivas: uma piscina de 50 m homologada pela
Federação Internacional de Natação (FINA) e salas de apoio à organização de competição
esportiva. O CPM está localizado nas instalações da 1a DE, dentro do perímetro do CMVM.
Figura 04 — Foto do Centro de Pentatlo Moderno Coronel Eric Tinoco Marques.
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Fonte: Repositório Digital do Exército Brasileiro.

A gestão orçamentária do CPM é realizada atualmente pelo CMVM, que confecciona
a previsão de receitas e despesas. A gestão financeira é orientada em função do repasse de
recursos do ME à 1a DE para o custeio das despesas com concessionárias de água e energia
elétrica, bem como gás e aquisição de cloro e demais insumos para a piscina olímpica, do
emprego de recursos repassados pelo COB à Confederação Brasileira de Pentatlo Moderna
(CBPM) através da Lei Agnelo/Piva e recursos próprios do CMVM. A maior parte do capital
necessário para a manutenção e a reparação das instalações, bem como dos equipamentos
esportivos, é oriunda de fontes vindas do CMVM e da CBPM. O CPM não possui fundos
de aplicação.
A gestão comercial do Centro de Pentatlo Moderno é coordenada pelo Círculo Militar, o qual
estabelece a política de preços e serviços do equipamento, das atividades e de sua utilização. A
instalação não dispõe de um projeto visando à autossustentabilidade financeira.
A gestão de pessoal é realizada, em sua maior parte, pelo CMVM. São empregados
funcionários do Círculo Militar para a administração do CPM com o objetivo de dar suporte
ao treinamento dos atletas. A 1a DE realiza a segurança da instalação com o serviço de ronda
na Guarnição da Vila Militar.
Atualmente, o Centro de Pentatlo Moderno se resume à piscina olímpica de 50 m. Para a
realização do treinamento de esgrima e do combinado (tiro e corrida) a CBPM dispõe de 3
pistas de esgrima e alvos para a prática do tiro em local adjacente à piscina. O controle e a
manutenção, bem como as regras de utilização desse material esportivo, são de responsabilidade
da CBPM. A Confederação possui um plano de reposição e manutenção de material, porém,
por falta de recursos, é realizado parcialmente.
A gestão das atividades é realizada de maneira conjunta entre a CBPM, o CDVM e o Círculo
Militar. No Centro de Pentatlo Moderno são realizadas competições regionais, nacionais e
internacionais, além de treinamento de atletas. O centro é utilizado por atletas da CBPM,
atletas militares da CDE, por militares da 1a DE e por sócios do CMVM.
O CHG é formado pelas seguintes áreas esportivas: 1 campo oficial de hóquei com base
de água e 1 campo de hóquei com base de areia, além de salas de apoio à organização de
competição esportiva. O CHG está localizado nas instalações da 1a DE.
Figura 05 — Foto aérea do Centro de Hóquei sobre Grama Sargento João Carlos de Oliveira.
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Fonte: Repositório Digital do Exército Brasileiro.

A gestão orçamentária do CHG é realizada atualmente pela CBHG que confecciona a
previsão de receitas e despesas.
A gestão financeira do CHG é orientada em função do repasse de recursos do ME à 1ª DE
para o custeio das despesas com concessionárias de água e energia elétrica, do emprego de
recursos repassados pelo COB à CBHG através da Lei Agnelo/Piva. A maior parte do capital
necessário para a manutenção e a reparação das instalações, bem como dos equipamentos
esportivos, é oriunda de fontes vindas da CBHG. O CHG não possui fundos de aplicação.
Atualment,e o CHG não possui uma gestão comercial. A instalação não dispõe de projeto
visando à autossustentabilidade financeira.
A gestão de pessoal é realizada, em sua maioria, pela CBHG. A confederação possui 1
funcionário de serviços gerais contratado com recurso da Lei Agnelo/Piva com o objetivo
de dar suporte ao treinamento dos atletas. A 1a DE realiza a segurança das instalações com o
serviço de ronda na Guarnição da Vila Militar.
A CBHG atualmente é a responsável não só pelo controle e inventário, mas também pelas
regras de utilização e manutenção do material esportivo do CHG. A CBHG possui um
plano de reposição e manutenção de material, porém, por falta de recursos, este é realizado
parcialmente.
A gestão das atividades é realizada de maneira conjunta entre a CBHG e a seção do Complexo
Desportivo da Vila Militar. O Centro de Hóquei é utilizado por atletas da Confederação
Brasileira de Hóquei sobre Grama e por alunos de uma escola de formação de novos talentos
da Federação Carioca de Hóquei. Nas instalações do CHG são realizadas competições
regionais, nacionais e internacionais, além de treinamento de atletas.
Após a análise das peculiaridades da gestão de cada instalação que compõe o CED-VM é
possível identificar pontos divergentes e convergentes da gestão dos equipamentos esportivos.
Quanto à gestão orçamentária, constatou-se que a gestão do Centro Nacional de Hipismo é
realizada por duas OM distintas. Já no Centro de Tiro e de Hóquei sobre Grama, a gestão é
realizada pelas confederações dos respectivos esportes, enquanto que no CPM a gestão fica
sob a responsabilidade do Círculo Militar da Vila Militar.
A gestão financeira se caracterizou principalmente pelo repasse de recursos do ME à 1a DE
para o custeio das despesas com concessionárias de água e energia elétrica nas 4 instalações do
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complexo, além de recurso para o pagamento de gás e aquisição de cloro e demais insumos
para a piscina olímpica no Centro de Pentatlo Moderno. Verificou-se também que, com
exceção do CNH, são empregados recursos da Lei Agnelo/Piva, provenientes de repasses do
COB às confederações brasileiras, para a manutenção de instalações e equipamentos, além
de contratação de pessoal. O CNTE é a única instalação que recebe recursos provenientes de
projeto firmado entre a Confederação e o ME. Nenhuma das instalações possui aplicação em
fundos de investimentos.
A única instalação que possui uma gestão comercial é o Centro de Pentatlo Moderno capitaneado
pelo Círculo Militar. Nenhuma instalação possui projeto visando à autossustentabilidade
financeira.
No Centro de Tiro e de Hóquei sobre Grama a gestão de pessoal é realizada pelas respectivas
confederações brasileiras que empregam funcionários pagos pela Lei Agnelo/Piva e por
recursos provenientes de projeto junto ao ME para a administração das instalações esportivas.
No Centro de Hipismo a gestão de pessoal é realizada pela EsEqEx e pelo RAN. Já no CPM,
o Círculo Militar é responsável pela gestão de pessoal. Importante ressaltar que a segurança
de todas as instalações esportiva é realizada por militares da 1a DE.
A gestão do material, nas instalações esportivas, está sob a responsabilidade das confederações
brasileiras, com exceção do CNH e do estande de 300 m do CNTE, onde o encarregado é o
EB. Foi constatado que todos os responsáveis pela gestão possuem planos para a compra e a
reposição de material, porém, por falta de recursos, esses planos são executados parcialmente.
Referente à gestão das atividades, a seção do CDVM tem a responsabilidade de realizar a
coordenação das atividades esportivas com as atividades militares realizadas, no âmbito da
1a DE nas 4 instalações estudadas. Na esfera esportiva as confederações são responsáveis por
captar, promover e organizar os eventos que são realizados, nos equipamentos esportivos,
com exceção do CNH, onde o EB gerencia as atividades no Centro Equestre. Importante
ressaltar que, por ocasião da realização de competições militares, a 1a DE e o CCFEx são os
responsáveis pela organização dos eventos.
A aplicação de recursos de diversas fontes provenientes de diversas instituições dificulta o
planejamento orçamentário e financeiro das instalações. Ao mesmo tempo, a falta de um
plano de autossustentabilidade faz com que a gestão das instalações fique dependente, quase
que em sua totalidade, de repasses de recursos provenientes do ME, do COB e do Comando
do Exército.

3 | cONCLUSÃO
A construção do CED-VM para a realização do Pan 2007 e dos JMM Rio 2011 trouxe
um inegável legado para o desporto nacional. De acordo com dados repassados pelo ME, a
construção e a modernização das instalações incrementaram a prática esportiva na região e
contribuíram para o desenvolvimento das modalidades de tiro, pentatlo moderno, hipismo e
hóquei sobre grama no cenário nacional e internacional. Porém, o presente estudo mostrou
que a construção de instalações esportivas para a realização de megaeventos sem o devido
planejamento da gestão pós-competição pode acarretar problemas no gerenciamento futuro
do equipamento que venham a prejudicar sua operação e sua utilização.
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Ao analisar os procedimentos atualmente empregados, na gestão das instalações esportivas da
Vila Militar, foi possível constatar o empenho de diversas instituições para manter, mesmo
que de forma não coordenada, o funcionamento e a operação do CED-VM. Possivelmente,
um dos fatores que favorece a falta de coordenação seja a inexistência de regulamentação que
defina as responsabilidades de cada entidade. Da mesma forma, verificou-se que o CDE-VM
não possui uma gestão integrada, tendo cada instalação sua gestão independente.
Acredita-se que um aspecto fundamental para que a gestão das instalações esportivas
do Complexo de Deodoro se concretize de forma eficaz seja a formação de uma equipe
multidisciplinar, com a participação do EB, das confederações brasileiras, do ME e do COB
para o alinhamento e a coordenação das atividades gerenciais.
O presente trabalho não esgota a discussão sobre o assunto e pretende contribuir de forma
que os dados apresentados, no presente artigo, possam não só servir como subsídio para o
aprimoramento da atual gestão das instalações do CED-VM, mas também serem utilizados
no planejamento das instalações que serão construídas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016.
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RESUMO
O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), tradicionalmente, organizava competições internas e de pequena envergadura. Nos últimos dois anos, o Centro
passou a realizar e organizar grandes eventos esportivos anuais, tais como a Ultramaratona Rio24h Fuzileiros Navais e a Corrida dos Fuzileiros Navais. O objetivo deste estudo é identificar
as qualificações e competências necessárias aos gestores e demais profissionais de forma a contribuir com o CEFAN, a fim de torná-lo, o mais brevemente possível, independente da contratação de mão de obra extra-Marinha, ou minimizá-la ao máximo. Para tal, foram realizados
levantamentos bibliográficos por meio de análise de trabalhos, estudos de caso e também da
revisão de literatura sobre organização de eventos esportivos, visando a identificar algumas
das principais ferramentas teóricas sobre gestão de recursos humanos e gestão de marketing
bem como seus principais processos aplicáveis à realização e à organização de grandes eventos
esportivos pelo CEFAN. Os resultados mostram que uma significativa parcela do pessoal envolvido não possui algumas das competências profissionais necessárias para atuar especificamente nos grandes eventos esportivos. Com isso, conclui-se que, com a melhor estruturação
e a consolidação da assessoria de grandes eventos esportivos e dos grandes eventos esportivos
propriamente ditos, realizados e organizados pelo CEFAN, contribuir-se-á, cada vez mais,
para sua independência e autossuficiência, para o fortalecimento e para a projeção positiva da
imagem institucional no contexto esportivo civil e militar, nacional e internacional.
Palavras-chave: gestão, realização, organização, grandes eventos esportivos.
ABSTRACT
The Physical Education Center Admiral Adalberto Nunes (CEFAN) traditionally used to organize
domestic and small scale competitions. Over the past two years, the center began performing and
organizing major sporting events annually, such as the Brazilian Marines Ultramarathon Rio24h
and the Brazilian Marine Corps Race. The aim of this study is to identify the skills and competencies necessary to managers and other professionals to contribute to the CEFAN in order to make
it, as soon as possible, independent of employing labor-work outside the Navy, or minimize it to
the fullest. For this study, bibliographical surveys were achieved through the analysis of papers, case
studies and also the review of literature on Sporting Events Organization, which aimed to identify
some of the main theoretical tools on human resource management and marketing management
as well as their main processes for making and organizing major sporting events by CEFAN. The
results show that a significant part of the staff involved does not have some of the skills necessary
to act specifically on major sporting events. This indicates that a better structuring and consolidation of the Office of Major Sporting Events and major sporting events themselves, performed and
arranged by CEFAN will contribute increasingly for their independence and self-sufficiency, to the
strengthening and the positive projection of its corporate image in the civil and military, national
and international sports context.
Keywords: management, achievement, organizing, major sporting events.
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1 | INTRODUÇÃO
O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), com sede na cidade
do Rio de Janeiro, – RJ –, teve sua origem na Liga de “Sports” da Marinha do Brasil (MB),
que foi criada em 4 de janeiro de 1916. O Centro passou a ter a denominação atual em 31
de outubro de 1973. Em março de 2008, foi transferida a subordinação do CEFAN para o
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais. Revogada esta última, passou à subordinação do
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), em fevereiro de 2010.
Desde sua criação, o CEFAN tem orientação voltada para o desporto e o aperfeiçoamento físico
dos militares da MB, preparando atletas para competições de nível nacional e internacional.
Sua estrutura conta com 1 pista de atletismo, 1 pista de obstáculos de pentatlo naval, 4 quadras
de vôlei de areia, 1 campo de futebol de areia, 2 campos de futebol, 1 estande de tiro esportivo,
1 parque aquático (composto de uma piscina olímpica e uma piscina de saltos ornamentais) e
1 ginásio poliesportivo climatizado, entre outras facilidades. Em 2011, o CEFAN passou por
uma revitalização e sediou as competições das modalidades de Pentatlo Naval e Taekwondo,
durante os 5º Jogos Mundiais Militares (JMM) do Conselho Internacional de Esportes
Militares (CISM), a maior competição desportiva militar do mundo.
Este trabalho está delimitado em como identificar as competências necessárias e capacitar
adequadamente os recursos humanos da MB, mais especificamente do CEFAN, para atuarem
na realização e na organização de grandes eventos esportivos.
No que tange à realização e à organização de eventos esportivos, não havia uma cultura
voltada para grandes eventos esportivos na Organização Esportiva Olímpica (OEO). O
CEFAN, tradicionalmente, organizava competições internas e de pequena envergadura, ou
seja, restritas ao âmbito da MB na área do Rio de Janeiro.
Na ótica do marketing, o CEFAN é percebido como uma instituição militar vinculada ao
esporte e à Educação Física, em plenas condições de apoiar o desenvolvimento do esporte
olímpico brasileiro, por meio de suas instalações, seus equipamentos esportivos e seus
profissionais de alto nível.
Possui equipes representativas e atletas do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas,
em consonância com o previsto no anexo da Portaria nº 40/2013, do Comandante da MB
(CM), o Programa Olímpico da Marinha (Prolim).
A OEO necessita ser mais conhecida no meio esportivo, especialmente o civil, uma vez que,
conforme relatos de vários visitantes que vêm ao Centro, estes têm conhecimento que o
CEFAN é uma Organização Militar (OM) da MB, contudo, muitos desconhecem ser um
centro de Educação Física e desportos.
Embora o CEFAN esteja inserido no contexto histórico da Educação Física e do desporto
nacional, faz-se importante compreender o histórico da origem dos grandes eventos, no
mundo, para discutir sobre tal assunto. Os indícios da prática esportiva, na história da
civilização, datam de 4 mil anos atrás. As primeiras evidências de celebração de eventos
esportivos apontam para os Jogos Olímpicos da Era Antiga, na Grécia, nos séculos IX e X
a.C. (MASTERMAN, 2004).
Segundo Cruz (2008, p.8), a partir do século passado foram surgindo cada vez mais eventos
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esportivos, e sua magnitude, sua complexidade e seus custos cresciam rapidamente. Essa
crescente magnitude fez com que, desde o final da Segunda Guerra Mundial e principalmente
desde os anos 1990, qualquer evento esportivo de alguma relevância fosse organizado de
forma inteiramente profissional, controlado por organizações esportivas internacionais para
cada esporte e de acordo com as leis locais (BJELAC; RADOVANOVIC, 2003).
Os grandes eventos esportivos adquiriram tal importância que agora eles estão diretamente
relacionados a benefícios políticos e econômicos ao país/cidade que os organiza (SWART;
BOB, 2004, p.1311). Eles atraem grandes massas, influenciam o turismo da região, são
financiados em grande parte por empresas patrocinadoras, e a mídia paga milhões de euros
pelo direito de transmiti-los ao mundo todo.
Dessa maneira, um evento esportivo pode ser definido como qualquer atividade esportiva
que possua uma repercussão social — provocada, na maioria das vezes, por sua divulgação
na mídia — e que seja capaz de gerar seus próprios recursos, seja através de patrocinadores,
venda de merchandising, bilheteria ou qualquer outra forma (AÑÓ, 2003, p.63).
A subdivisão dos eventos esportivos é ainda mais complexa que a dos eventos em geral, já que
existe uma infinidade de possíveis classificações: eventos para pessoas sem e com deficiência
física; somente com um esporte e com vários; com duração de dias e de meses; amador e
profissional etc. (MASTERMAN, 2004).
Quanto ao tipo do evento esportivo, Añó (2003, p.82) propõe uma classificação baseada no
aspecto de tempo do evento e em sua complexidade de organização, mostrada na figura 1,
a qual se julga adequada para a realidade dos eventos esportivos organizados pelo CEFAN.

Figura 1 — Classificação de evento esportivo segundo Añó (2003, p.82).

Dentro dos eventos esportivos habituais estariam as competições anuais, particularmente de
esportes coletivos, como os campeonatos de basquete, vôlei e futebol. Nos pontuais de baixa
complexidade estariam as maratonas e meias-maratonas; nos extraordinários, os campeonatos
continentais como os Jogos Pan-Americanos e mundiais; e nos de grande impacto encaixar-
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se-iam os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol, os dois eventos que apresentam
maior impacto mundial (CRUZ, 2008, p.10). No caso do CEFAN, a realidade está voltada
para os eventos esportivos pontuais de pequeno porte.
Entretanto, nos últimos 2 anos, o Centro passou a realizar e a organizar grandes eventos
esportivos anuais, tais como, a Ultramaratona Rio24h Fuzileiros Navais e a Corrida dos
Fuzileiros Navais com dependência de empresa de eventos esportivos extra-MB para a
organização e ainda com limitada cobertura de mídia.
Em função da necessidade de gerenciar adequadamente os grandes eventos esportivos na
OEO, conforme a figura 2, em 20 de março de 2013, foi criada a assessoria de organização
de grandes eventos esportivos do CEFAN.

Fonte: Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) do CEFAN.

Figura 2 — Novo organograma da OEO.
A assessoria de grandes eventos esportivos foi criada como fruto do convencimento do
comando do CEFAN da importância da realização e da organização de grandes eventos
esportivos como mais um significativo meio que poderá contribuir para a divulgação e para a
sustentabilidade financeira da OEO.
O Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) ainda não dimensiona
adequadamente a importância dos grandes eventos esportivos, uma vez que não
estabelece objetivos estratégicos nem mercadológicos voltados para esses eventos.
Vive-se um momento em que existem diversas demandas por grandes eventos esportivos no
Brasil e, mais especificamente, no Rio de Janeiro. De acordo com Camy e Robinson (2008,
p.222), há espaço para explorar estratégias de nicho, por meio da segmentação. Podemos
apresentar, como exemplo, alguns dos grandes eventos esportivos que o CEFAN organiza:
a Corrida da Paz do CISM, a Regata CFN de Remo em Escaler (prova do Circuito Poder
Marítimo de Remo), a Ultramaratona Rio24h Fuzileiros Navais e a Corrida dos Fuzileiros
Navais, estas duas últimas provas podem conferir vantagens sobre outros eventos esportivos
semelhantes, uma vez que ambas possuem diferenciais que podem ser explorados, tais como
a superação em situações extremas e o trabalho em equipe (proporcionado pela modalidade
“corrida de pelotões”), respectivamente.
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“Acreditamos que graças aos valores atribuídos ao esporte, tais como arrojo, saúde, além das conquistas
pessoais de muitos atletas fazem do Marketing Esportivo uma ponte para relacionar esses valores à
empresa, marca ou produto. Em geral, os resultados são extremamente gratificantes, pois passam para a
sociedade consumidora uma imagem positiva forte e consistente” (POIT, 2006, p.57).

Por se tratar de uma OM da MB, frequentemente, o CEFAN tem que se adequar ao calendário
estabelecido por seu escalão superior. Tal situação, por vezes, dificulta o planejamento e o
estabelecimento das datas dos eventos esportivos com a antecedência adequada à celebração
de parcerias, busca de patrocínios e apoios, e divulgação.
Ainda não há recursos orçamentários específicos para a realização e a organização de grandes
eventos esportivos, uma vez que, tradicionalmente, o CEFAN somente organizava competições
no âmbito da MB, que possuem baixo custo e sempre tiveram recursos destinados a seu
custeio.
Portanto, o objetivo geral deste trabalho é identificar e detalhar os diversos aspectos que
precisam ser alterados e empreendidos, a fim de tornar os grandes eventos esportivos,
realizados e organizados pela OEO, populares e autossustentáveis.
Para consecução do objetivo geral, formula-se o seguinte objetivo específico: identificar
as qualificações e competências necessárias aos gestores e demais profissionais de forma a
contribuir com o CEFAN, a fim de torná-lo, o mais brevemente possível, independente da
contratação de mão de obra extra-MB, ou minimizá-la ao máximo.
Sendo assim, a relevância do estudo apoia-se na importância de identificação de competências
necessárias, contratação ou remanejamento e capacitação adequada dos recursos humanos
da MB para atuarem nas diversas áreas da gestão da realização e da organização de grandes
eventos esportivos. Justifica-se devido à atuação do CEFAN em diversos eventos esportivos
tradicionais e significativos para a MB e para o CFN, que ocorrem anualmente.

2 | DESENVOLVIMENTO
Morgan (1983, p.21) define metodologia como “esquemas de resolução de problemas que
diminuem a distância entre a imagem sobre o fenômeno e o próprio fenômeno”.
Com isso, para a análise da questão proposta, foi utilizada como metodologia a pesquisa
exploratória. Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar
mais familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Pode envolver
levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado.
Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.
Por meio de análise de trabalhos realizados, estudos de caso e também da pesquisa documental
sobre organização de eventos esportivos, foram levantadas algumas das principais ferramentas
teóricas sobre a gestão de Recursos Humanos e gestão de marketing bem como seus principais
processos aplicáveis à realização e à organização de grandes eventos esportivos pelo CEFAN.
Cabe ressaltar que não havia um setor específico para planejar, organizar, coordenar e controlar
os grandes eventos esportivos na OEO. Tampouco, havia pessoal com todas as competências
e na quantidade necessária para desempenhar tais tarefas. Pereira (2009, p.5) afirma:
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“Tendo sido observado o poder influenciador dos eventos esportivos e sua enorme demanda em variados
setores, faz-se necessária a capacitação dos profissionais neles envolvidos e o desenvolvimento de estudos
nessa área, uma vez que a complexi

Havia a ausência de uma estratégia e do suporte de um profissional de Marketing voltados
para grandes eventos esportivos, realizados e organizados pelo centro.
“‘Marketing não é apenas vender produtos, mas também criar clientes’, ou ainda, ‘A arte de vender
produtos’. Se não vendermos nosso projeto de evento para o patrocinador, apoiador, participantes, entre
outros, não teremos o evento.” (POIT, 2006, p.53).

O PEO foi revisado recentemente, em dezembro de 2012, contudo, não contempla objetivos
estratégicos nem mercadológicos específicos para grandes eventos esportivos. Conforme
afirma Fernando París Roche, “o planejamento estratégico de uma entidade está associado à
direção desta e tem um sentido ‘corporativo’ (no bom sentido da palavra)” (ROCHE, 2002,
p.26).
Vale se lembrar, também, da ausência de recursos financeiros destinados especificamente para
a realização e a organização de grandes eventos esportivos do CEFAN.
Dos problemas anteriormente identificados é possível destacar algumas causas, que serão
abordadas a seguir.
Até o ano de 2011 não havia demanda externa de grandes eventos esportivos, o CEFAN
somente organizava eventos internos e de pequena envergadura, como os campeonatos da
MB na Área-Rio.
Havia parceria firmada com uma empresa especializada em organização de eventos esportivos,
que tratava de todos os aspectos organizacionais dos grandes eventos que a OEO passou a
ser responsável, o que em muito contribuiu para que não tivesse havido o desenvolvimento
adequado das competências necessárias dos recursos humanos do CEFAN. De acordo com
o que afirma Poit (2006, p.78), “organizar um evento é executar todas as providências
preparatórias necessárias para assegurar as melhores condições à sua realização, sem problemas
administrativos, disciplinares e estruturais”.
Não havia o perfeito entendimento da importância do desenvolvimento de um plano de
marketing através do esporte, para o crescimento da OEO e dos grandes eventos esportivos.
“Marketing esportivo é um dos segmentos do marketing tradicional que se utiliza do desporto
como meio de agregar, fortalecer, construir, ampliar e preservar a imagem de uma instituição,
personalidade, marca ou produto.” (POIT, 2006, p.54).
Outro ponto a destacar foi o prazo bastante reduzido para a revisão do PEO, apenas 45 dias,
o que dificultou mais aprofundamento e detalhamento de diversos aspectos, dentre eles, a
organização de grandes eventos esportivos que ainda não era considerada uma prioridade na
OEO.
“Também, o desenvolvimento do diagnóstico estratégico e a definição do próprio planejamento estratégico
são processos muitas vezes demorados [...] se deve planejar um período de tempo entre 3 e 6 meses para
análise e desenvolvimento de uma estratégia nova [...]. Não tente acelerar o processo. Use todo o tempo
disponível para garantir que ele está completo” (CAMY e ROBINSON, 2008, p.66-67).
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Quanto aos recursos financeiros, além dos frequentes contingenciamentos estabelecidos
pelo governo federal, ainda não há recursos orçamentários subsidiados, ou seja, verba com
destinação específica para a realização e a organização de grandes eventos esportivos pelo
CEFAN. Destaca-se que o Centro não dispõe de patrocínio privado para custeio dos eventos
esportivos e, em consonância com o Prolim, tem buscado alternativas para se autocustear.
“Nas últimas décadas, o esporte adquiriu importância e desenvolvimento surpreendentes. Fatores
intrínsecos à natureza da atividade esportiva foram identificados e explorados pela mídia, caindo no gosto
do público consumidor de forma globalizada. Houve geração de riquezas e multiplicação de negócios.
Dependendo da popularidade da modalidade esportiva, atletas do primeiro nível tornaram-se estrelas,
auferindo expressivos rendimentos financeiros. A busca pela primazia nas competições atraiu recursos
da iniciativa privada e políticas governamentais de apoio à pesquisa sistemática e ao desenvolvimento de
tecnologia refinada ao redor do mundo. As competições esportivas, de modo geral, transformaram-se em
grandes eventos. O esporte, outrora predominantemente amador, tornou-se atividade para profissionais
altamente qualificados e para atletas que tenham acesso, desde o início da sua formação, ao apoio desse
aparato tecnológico de elevado custo. A obtenção dos recursos financeiros para a implementação do
PROLIM insere-se nesse ambiente de “business” esportivo. A percepção das oportunidades e a agilidade
para aproveitá-las dependerão de competência para identificá-las, tanto no ambiente institucional como
no corporativo, bem como, do conhecimento da legislação aplicável para sua formalização correta e
oportuna. A MB está otimizando o uso das suas instalações esportivas e empenhando a capacidade dos
seus profissionais, especialmente, mas não exclusivamente, daqueles já engajados com os misteres do
apoio ao desporto moderno. [...] As parcerias com os segmentos público e privado para angariar recursos
financeiros visando a complementar eventuais necessidades do PROLIM devem ser, portanto, buscadas e
formalizadas” (BRASIL, 2013, p.15-16).

As causas supramencionadas conduzem ao seguinte problema-chave: a ausência de pessoal
com algumas das competências e em quantidades necessárias, e de recursos financeiros
específicos para a realização e organização de grandes eventos esportivos.
Os motivos da escolha desse problema-chave foram desenvolver a expertise e tornar o CEFAN
independente e autossuficiente para realizar e organizar grandes eventos esportivos.
Para Allen et al. (2003, p.74) o planejamento de recursos humanos para eventos é considerado
importante por duas razões. Já de acordo com Hanlon e Jago (2000), apud Allen et al. (2003,
p.74), a primeira razão é “que os eventos têm uma estrutura organizacional pulsante”, isso
quer dizer que eles começam a ser organizados por um grupo pequeno de pessoas, atingem
um pico de contratações à medida que o evento se aproxima, e imediatamente após a
realização do evento, sua estrutura organizacional ou comitê organizador se desfaz. Isso cria
inúmeros desafios em vista da natureza do curto prazo do emprego oferecido. Esse desafio
dá-se na contratação e na seleção dos funcionários; no desenvolvimento e na implementação
do treinamento; e na dispensa destes após o término do evento. A segunda razão é que, na
maior parte das vezes, os eventos são realizados inteiramente por voluntários, o que também
representa um desafio em obtenção desses voluntários, controle da qualidade, supervisão,
treinamento e motivação.
Visualiza-se a necessidade de serem levantadas soluções práticas e concretas para um modelo
de gestão de grandes eventos esportivos na OEO, as quais serão detalhadas no prosseguimento
dos resultados encontrados.
Identifica-se a necessidade de remanejar, para a assessoria de grandes eventos esportivos do
CEFAN, pessoal experiente em organização, tecnologia da informação (TI) e marketing
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de eventos esportivos. “Devemos lembrar permanentemente que um grande evento é feito
de pequenos detalhes, procure a melhor solução no encaminhamento de todos os itens
organizacionais” (POIT, 2006, p.76).
Uma ação constante deve ser melhorar a capacitação do pessoal com cursos, treinamentos e
participação em eventos esportivos organizados no Brasil e, se possível, no exterior. “Todo
esforço deve ser empreendido no sentido de se terem pessoas preparadas tecnicamente e
competentes na função em que estas desenvolverão seus trabalhos” (POIT, 2006, p.79).
Outro aspecto a ser alcançado é subsidiar os recursos orçamentários para projetos específicos
de grandes eventos esportivos, por meio da revisão 2013 do plano de ação de 2014, uma
vez que a ausência de verbas orçamentárias destinadas, exclusivamente, para a realização dos
grandes eventos esportivos do CEFAN tem-se caracterizado como um dos fatores causadores
de dificuldade para a organização de tais eventos.
Destaca-se também a inovação de realizar um evento de lançamento oficial de duas provas
de atletismo aos stakeholders, dentro do plano de marketing traçado e concebido como parte
da estratégia de marketing através da VI Ultramaratona Rio24h Fuzileiros Navais e da 26ª
Corrida dos Fuzileiros Navais.
“Mas, afinal, o que é o Marketing Esportivo? O seu objetivo principal é estabelecer um diferencial capaz de
aproximar do consumidor sua imagem e seus produtos/marca. As suas maiores vantagens são as seguintes:
pouco ou nenhum risco, custos menores e grande margem de êxito” (MELO NETO, 1995, p.34).

Vale lembrar a importância de buscar patrocínios e apoios de empresas parceiras em potencial,
privadas e públicas, com o suporte de um profissional de marketing para desenvolver um
portfólio que bem se adeque às nossas necessidades e que divulgue os eventos esportivos e a
OEO aos stakeholders.
“Sendo as práticas esportivas organizadas como algo natural à identidade social humana e por possuírem
valores e efeitos que são atraentes para economia, governo e mídia, os eventos esportivos tornaramse mecanismos poderosos para se atingirem objetivos diante da população, sejam eles a venda de um
produto, a política pública ou a forma de entretenimento e é notável o crescente interesse em se explorar
esse poder de influência” (PEREIRA, 2009, p.8).

Outra ação visa a minimizar a dependência de recursos financeiros oficiais, gerando receita
própria com a realização, e organização de grandes eventos esportivos para stakeholders da MB
e extra-MB. “As despesas previstas devem ser compatíveis com a arrecadação total do evento:
inscrições, ingressos, patrocínios, apoios, etc.” (POIT, 2006, p.79).
Por fim, ainda como solução prática e concreta, visualiza-se a necessidade de reinvestir parte
das receitas a serem obtidas, em marketing institucional e dos próprios eventos esportivos.
“No decorrer da história, os eventos esportivos ganharam um caráter cada vez mais comercial, ao ponto
que, nos dias de hoje, um evento só se justifica se possuir grande poder publicitário ou de rendimento
financeiro sejam eles, pequenos eventos ou macro eventos.” (PEREIRA, 2009, p.7).

As soluções supramencionadas têm fundamento em diversas justificativas que se pretendem
detalhar, logo em seguida, na discussão do presente trabalho.
O remanejamento interno de pessoal agregará a experiência e competência de profissionais
qualificados em organização, TI e marketing de eventos esportivos. “A atenção constante, no
desenrolar de um processo de organização, é fundamental, uma distração pode por a perder
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toda a competência do mundo” (POIT, 2006, p.78).
A participação em cursos nas áreas de gestão e técnica fornecerá o arcabouço teórico e os
treinamentos, a observação e a participação em eventos esportivos consolidarão a prática
para a melhoria e a atualização dos conhecimentos do pessoal envolvido na realização e na
organização de grandes eventos esportivos.
“Os recursos necessários são vários para a execução de um evento, desde os recursos mais simples até os
mais complexos. Percebe-se que para a elaboração de um evento esportivo precisamos de um planejamento
bem elaborado, de um objetivo bem definido, de recursos (humanos, financeiros e materiais) e de uma
organização estruturada com colaboradores trabalhando em equipe para um mesmo ideal” (MOTA,
2009, p.3).

O subsídio de recursos orçamentários específicos possibilitará o aporte de verba “carimbada”,
ou seja, destinada, especificamente, para utilização nos grandes eventos esportivos organizados
pelo CEFAN.
A concepção de um evento de lançamento oficial das duas provas supracitadas comunicará aos
stakeholders com a clareza necessária o que a OEO pretende com a realização e a organização
de seus grandes eventos esportivos e, também, o que pretende entregar de retorno aos
possíveis parceiros como valores tangíveis e intangíveis. Proni (1998, p.85) afirma que,
“Corporações inseridas em mercados globalizados e altamente competitivos [...] passaram a
ver aquelas competições esportivas que despertam emoções fortes num público relativamente
diversificado como uma ótima ferramenta de publicidade”.
A busca por patrocínios e apoios possibilitará o custeio privado das despesas com a organização
de grandes eventos esportivos. Ainda de acordo com Proni (1998, p.85), “o patrocínio a
equipes e torneios esportivos cresceu à medida que empresas de grande porte perceberam que
era mais barato e eficaz associar sua marca a um evento”.
A realização e a organização de grandes eventos esportivos poderão, ainda, gerar recursos,
vindo a contribuir para a sustentabilidade financeira da OEO por meio de patrocínios e
publicidades; parcerias e convênios; e prestação de serviços de organização de eventos
esportivos para as OM da MB e extra-MB.
“Sem dúvida, foi nos EUA, onde, de modo explícito, as fronteiras entre o mundo esportivo e o mundo
empresarial primeiro desabaram. Isto ocorreu devido à forma como o esporte profissional se originou,
historicamente, baseado na iniciativa privada e numa administração comercial. E também porque,
com a ascensão do esporte-espetáculo, ampliaram-se as possibilidades de obter novas fontes de receita e
aumentar a lucratividade dos negócios” (PRONI, 1998, p.86).

O reinvestimento de parte das receitas a serem obtidas, em marketing institucional e dos
eventos, visa a divulgar OEO e comunicar aos stakeholders a visão, os valores e a missão do
CEFAN.
“Por que o marketing de eventos se insere na categoria de marketing promocional? É devido a sua natureza
institucional. Valoriza a marca do patrocinador, maximiza a sua divulgação, reforça a sua imagem e torna
a marca mais conhecida” (MELO NETO, 2003, p.23).

Propõem-se, portanto, por em curso as soluções supracitadas, por meio da transferência
de pessoal qualificado com as competências necessárias à realização e à organização de
grandes eventos esportivos, oriundos de outras OM da própria MB. Também, por meio
do remanejamento interno, no âmbito da OEO, de profissionais com as experiências e
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qualificações necessárias para trabalharem na assessoria de organização de grandes eventos
esportivos do CEFAN. De acordo com Allen et al. (2003, p. 75), “a estratégia definida para a
captação e o gerenciamento de recursos humanos deve dar suporte à missão e objetivos gerais
do evento”.
Também, incluir na revisão de 2013 para o Plano de Ação de 2014, que é um processo
de solicitação de recursos anual e interno da MB, os subsídios de recursos orçamentários
específicos para a realização e organização de grandes eventos esportivos pelo CEFAN.
Continuar o processo de inovação na busca por melhor comunicar as potencialidades e os
produtos, a exemplo do que foi realizado com o evento de lançamento oficial das provas
“VI Ultramaratona Rio24h Fuzileiros Navais” e “26ª Corrida dos Fuzileiros Navais” aos
stakeholders, no CEFAN, em abril do corrente ano. Pois, como afirma Proni (1998, p.83), “a
utilização do esporte como veículo de propaganda e merchandising por grandes empresas só
tem feito aumentar”.
Ainda, fomentar parcerias com instituições públicas e privadas que patrocinem e apoiem
grandes eventos esportivos. Caso necessário, celebrar parceria por meio de contrato com
empresa especializada em organização de eventos esportivos, a fim de suprir possíveis
deficiências do CEFAN que perdurem nessa área.
Sob as orientações do Comando do CEFAN, a responsável por coordenar as ações
mencionadas será a assessoria de grandes eventos esportivos, a qual nucleará a comissão
central organizadora (CCO) dos eventos. A assessoria contará com o apoio do Departamento
de Pessoal, no que tange às transferências externas e aos remanejamentos internos de recursos
humanos, e do Departamento de Intendência do Centro, no que concerne aos subsídios de
recursos orçamentários para 2014 e anos subsequentes.
Sob a égide da CCO, ao preparar-se um evento, a montagem das diversas comissões faz-se
necessária. De acordo com Poit (2006, p.89), “é importante lembrarmos que a definição da
quantidade de comissões e o número de membros de cada uma delas estão relacionados com
o tamanho do evento, natureza, objetivos e suas características específicas”.

3 | CONCLUSÃO
Diante das análises e da pesquisa documental, conclui-se que foram identificados e detalhados
os diversos aspectos que precisam ser alterados e empreendidos, a fim de tornar os grandes
eventos esportivos, realizados e organizados pela CEFAN, populares e autossustentáveis.
Uma das maneiras será a capacitação do pessoal por meio de cursos, o que já ocorre em
relação à Academia Brasileira de Treinadores (ABT) e ao Curso Avançado de Gestão Esportiva
(CAGE), treinamentos e participação em diversos eventos esportivos organizados no País e,
em especial, na cidade do Rio de Janeiro.
Cabe ressaltar que a criação da assessoria de grandes eventos esportivos do CEFAN constituiuse em uma quebra de paradigma. O comando da OEO entendeu a importância da mudança
de cultura, outrora voltada apenas para eventos internos e de pequena envergadura, e agora
também envolvida na realização e organização de grandes eventos esportivos. Assim, apoiou a
transferência externa e o remanejamento interno de pessoal para compor a assessoria.
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Pretende-se, também, a promoção das marcas, por meio da realização dos grandes eventos
esportivos, o que possibilitará mais visibilidade ao público externo. Já é notório que a MB,
com suas diversas OM, é plenamente capaz de realizar tarefas relacionadas às suas atribuições
militares e constitucionais. Contudo, o planejamento e a execução de eventos esportivos
independentes demonstram uma nova vertente, oriunda dos tempos atuais em que esses
eventos obtêm cada vez mais espaço e projeção no Rio de Janeiro e no Brasil. Desejase, com isso, a consolidação da expertise, que será fundamental para reafirmar, junto aos
stakeholders internos e externos, a participação do CEFAN nesse segmento crescente que é a
realização e a organização de grandes eventos esportivos. Em decorrência, espera-se melhorar
a captação de novos clientes, patrocinadores e apoiadores, propiciando o aumento da receita
e, consequentemente, a independência e a sustentabilidade financeira.
Além disso, entende-se que com a melhor estruturação e consolidação da assessoria de
grandes eventos esportivos e dos grandes eventos esportivos propriamente ditos, realizados
e organizados pelo CEFAN, contribuir-se-á, cada vez mais, para sua independência e
autossuficiência, para o fortalecimento e para a projeção positiva da imagem institucional no
contexto esportivo civil e militar, nacional e internacional.
Recomenda-se que novos estudos sejam desenvolvidos no que concerne à realização e à
organização de grandes eventos esportivos no cenário militar, visando a, cada vez mais e
melhor, capacitar os gestores e demais profissionais que militam nesses eventos.
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RESUMO

O Grêmio Náutico União, clube esportivo-social, tem como objetivo para a área esportiva
o desenvolvimento de suas equipes de alto rendimento visando a resultados nacionais e internacionais. No entanto, o crescimento no volume e no nível técnico das equipes tem sido
limitado pela infraestrutura disponível e pela falta de suporte científico ao treinamento. O
objetivo deste estudo foi identificar a estrutura existente em centros de treinamento-referência e a importância dessas estruturas na preparação de atletas de elite para o desenvolvimento
de um modelo que atenda as necessidades das equipes do clube. Para a criação do conceito
do centro de alto rendimento, foi realizada a revisão bibliográfica sobre o tema, pesquisas de
campo e com as equipes. O modelo-conceito desenvolvido foi baseado nessas informações e
adaptado para atender as características do esporte nacional.
Palavras-chave: centro de treinamento, infraestrutura, alto rendimento, suporte científico ao
treinamento.

ABSTRACT

The Grêmio Náutico União, a sports and social club, has as objective to the sports area the development of their high performance teams for top results at national and international levels. However,
the growth in volume and in the technical level of the teams has been limited by the infrastructure
available and by the lack of scientific support to the training. The aim of this study was to identify
the existing structures in reference training centers and the importance of these structures to the
preparation of elite athletes for the development of a model that meets the needs of the club teams.
For creating the concept of a high performance center for the club, a review of the existing literature
was done, and a survey was applied with the teams. The concept model was based on this information, and adapted to the characteristics of Brazilian sport..
Keywords: training center, infrastructure, high performance, scientific sport support.
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1 | INTRODUÇÃO
A partir de 9 de outubro de 2009, data da divulgação da sede dos Jogos da XXXI Olimpíada, o
esporte brasileiro foi privilegiado com a grande chance de construir estrutura, conhecimento
e condições para superar os níveis atuais. O legado desse megaevento deve ser amplo, além
da estrutura utilizada durante os Jogos Olímpicos, atingindo toda a base de formação e
desenvolvimento do esporte nacional, o que inclui os locais de seleção e treinamento dos
atletas no País.
No entanto, apesar do forte e constante esforço do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e
suas Confederações Nacionais (CNs), atletas e treinadores de muitas modalidades ainda não
encontram as condições ideais para o desenvolvimento das equipes até a alta performance,
principalmente pela falta de infraestrutura e espaço, já que no vasto território nacional, de mais
de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, há grande carência de locais preparados para esse
fim, onde os atletas possam ser selecionados e desenvolvidos com a mesma estrutura disponível
para equipes de países que são potências olímpicas. Além disso, pela característica do esporte
nacional, os clubes possuem grande responsabilidade na formação e no desenvolvimento de
atletas, muitas vezes servindo como a base para o treinamento durante a temporada e, em
alguns casos, até a preparação de atletas de seleção para competições internacionais.
Neste cenário, o Grêmio Náutico União (GNU), localizado em Porto Alegre, região sul do País,
é um clube formador e desenvolvedor de atletas, os quais constantemente integram as seleções
nacionais de diversas modalidades olímpicas, destacando-se como um dos principais clubes
do Brasil. Ao longo de sua história, 36 atletas participaram de 12 edições dos Jogos Olímpicos
a partir de Roma, em 1930. Atletas medalhistas nas últimas edições de Jogos Pan-Americanos
e em campeonatos mundiais, além de inúmeros campeões a nível Sul-Americano e nacional
compõem suas equipes. Ao longo dos seus 107 anos, o GNU buscou desenvolver o esporte e
a área social de forma harmônica e responsável. Até hoje, a principal fonte de recursos para o
desenvolvimento do esporte e da infraestrutura das sedes é proveniente da contribuição mensal
dos quase sessenta mil associados. Somam-se a isso as escolas esportivas que possuem mais de
cinco mil alunos, da formação esportiva ao lazer. Para o funcionamento dessa organização,
um contingente de aproximadamente quatrocentos e cinquenta colaboradores é encarregado
de suprir as necessidades tanto das equipes competitivas quanto dos associados, além de zelar
pela saúde financeira com base no plano estratégico e com o apoio do conselho e da diretoria.
Das nove modalidades competitivas desenvolvidas no GNU, seis são identificadas no plano
estratégico como prioritárias, com foco em alto rendimento: esgrima, judô, ginástica artística,
ginástica rítmica, natação e remo. Esses esportes recebem maior investimento anual e estão
inseridos no programa olímpico do clube, que tem como um dos principais objetivos preparar
atletas de alta performance que possam integrar as seleções nacionais com a expectativa de
resultado internacional que contribua para inserir o País entre as melhores nações nessas
modalidades. No entanto, o crescimento das equipes tem sido limitado pela infraestrutura
insuficiente, e o suporte aos atletas é prejudicado pela dispersão das modalidades pelas três
sedes, tornando obrigatório o deslocamento de atletas e médicos entre as sedes.
Ao considerarmos esse contexto nacional, falta de locais preparados para o treinamento de
alto nível e atletas realizando grande parte da preparação em clubes e também as limitações
internas para o treinamento das equipes do GNU, é relevante que consigamos informações
sobre qual a importância de um centro de alto rendimento (CAR) no resultado esportivo,
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como é organizado e o que deve possuir para o desenvolvimento dos atletas. O objetivo
deste estudo será focado em entender e demonstrar o papel de um CAR na preparação de
atletas de alto nível e também em buscar referências que justifiquem o desenvolvimento de
um modelo de estrutura desse porte no GNU, adaptado a atender as necessidades específicas
dessa organização com base em referenciais teóricos e análise interna e, por fim, que também
sirva como ponto de apoio ao esporte nacional.
O principal objeto deste estudo, devido à abrangência do termo e para o direcionamento da
discussão, precisa ser previamente definido. A nomenclatura “centro de alto rendimento”, ou
ainda mais a ampla “centro de treinamento”, é frequentemente utilizada de forma equivocada.
Constata-se que é comum o uso da definição de CAR na qualificação de locais sem a
infraestrutura ideal para o desenvolvimento de alta performance. Em geral, um CAR pode ser
definido como uma estrutura voltada ao desenvolvimento otimizado do atleta, através do uso
equipamentos específicos de alto nível, com o suporte científico multidisciplinar completo,
que controle e module as variáveis do condicionamento físico e técnico, oferecendo também
um ambiente favorável à recuperação suficiente entre as sessões de treinamento, possibilitando
a melhoria da performance e evitando lesões.
Segundo afirma Almeida (2008, p.25):
“entende-se por Centro de Treinamento 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.”

Tratando-se de esporte de alto nível, em que o melhor resultado é definido por mínimos
detalhes, é condição essencial que o atleta seja levado à sua máxima performance. A quebra
de recordes e a superação dos limites fisiológicos, biomecânicos, técnicos e psicológicos só
tem sido possível com adequado apoio e direcionamento, ao mesmo nível dos resultados
esperados. Em relação ao desenvolvimento do atleta, Lenaro Filho et al. (2001, p.157)
reforçam que a promoção de um talento esportivo deverá ocorrer através do treinamento
sistematizado e controlado a longo prazo e desde o início de sua carreira. O estudo cuidadoso
do atleta e o acompanhamento através de uma estrutura de alto nível através de todas as
etapas do treinamento determinarão com segurança a possibilidade de alto rendimento
desde a detecção do potencial talento. Essa especialização do atleta, desde o início da prática
esportiva, deve ocorrer no ambiente ideal, com o acompanhamento correto. Apenas nessas
condições o atleta em formação poderá alcançar o resultado máximo esperado.
Jackson (2005 apud ALMEIDA, 2008) ressalta que os atletas necessitam de instalações
adequadas e devem estar envolvidos por um sistema de apoio ao alto rendimento. Além de
treinadores especializados, devem dispor de tempo para o treinamento de várias horas diárias
e durante toda a semana, organizados com as demais atividades, como estudo e trabalho. Para
que esse tempo seja aproveitado com qualidade, locais de descanso e alimentação adequados
criam o ambiente propício para que o atleta atinja o rendimento.
Em relação às necessidades de suporte científico, Williams e Kendall (2007) realizaram uma
pesquisa com 150 pesquisadores e treinadores de elite australianos, e constataram que a
fisiologia e a biomecânica são as áreas mais pesquisadas no esporte e que maior atenção deve
ser dada à preparação mental dos atletas. Ambos os grupos concordam que os treinadores

412

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

possuem alto conhecimento científico, porém a atualização dos métodos e das informações
só é possível através do suporte científico constante. Além disso, os treinadores relataram a
necessidade de maior aproximação em acompanhamento direto em ambiente de treinamento
e competição, não apenas em laboratórios especializados. Quanto à disseminação de
conhecimento, o uso de redes e de fóruns de debate, bem como conferências, foi apontado
como as melhores ferramentas entre treinadores e pesquisadores.
Seguindo essa linha, Durand et al. (2005) afirmam que a análise científica da atividade confirma,
em alguns casos, os dados observados pelo treinador, e também oferece recursos para fornecer
informações, que na alta performance podem ser contraintuitivas. O acompanhamento
científico estabelece ligação entre a teoria e o que realmente é experimentado e executado
pelo atleta em treinamento, trazendo precisão ao planejamento.
Em relação à estrutura disponível para o treinamento no Brasil, a maior parte dos centros
localiza-se no Sudeste.
“[...] sendo que Rio de Janeiro e São Paulo aparecem com o mesmo número de Centros cada (4) e Paraná
(Região Sul) com apenas 1. Em 42,86% dos casos, o proprietário do Centro é um clube esportivo,
mais uma vez indicando o papel dos clubes como geradores e formadores de atletas, por disporem de
instalações esportivas adequadas ao treinamento de uma determinada modalidade” (ALMEIDA, 2008,
p.60).

No mesmo estudo, Almeida (2008) identificou, através de uma pesquisa com atletas e
treinadores, que 64,3% dos atletas iniciam sua prática esportiva nos clubes, o que reforça,
conforme a autora, a natureza “clubística” do esporte nacional, o que evidenciaria o acesso
reduzido de uma pequena elite por condições financeiras favoráveis à filiação a um clube
esportivo. Já em relação ao grau de escolaridade, a mesma pesquisa demonstrou que 50% dos
atletas entrevistados tiveram acesso a um centro de treinamento quando já cursavam o ensino
superior, o que evidencia que o atleta brasileiro tem acesso a essas estruturas tardiamente.
Esses dados reforçam a importância da criação de centros de treinamento também dentro de
clubes formadores de atletas na organização do desporto nacional, pois aliariam formação e
alto rendimento, otimizando o desenvolvimento dos atletas brasileiros.

2 | DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE ALTO RENDIMENTO
NO GNU
Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se como metodologia para embasamento teórico
a pesquisa em publicações científicas e estudos sobre centros de treinamento. Informações
sobre o funcionamento e a estrutura de organizações com esse fim, para comparação com a
estrutura do clube e formulação do modelo a ser proposto, foram adquiridas através de visitas
em campo e virtuais, além de entrevistas com treinadores ligados a centros de treinamento.
Para o levantamento das necessidades internas das equipes do clube, foi realizada uma pesquisa
com atletas e treinadores através de questionários individuais.
Ao fazermos uma rápida análise dos centros de alto rendimento pesquisados, tanto em
visitas de campo quanto em pesquisa virtual, ou mesmo descritos através de entrevistas
com treinadores e gestores que os utilizam, nota-se que é ponto comum a preocupação com
a qualidade do equipamento disponibilizado ao atleta. A estrutura de salas e laboratórios
para o suporte científico ao treinamento é variada e organizada conforme a especificidade
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das modalidades do centro. Muitas vezes, as salas para os especialistas do suporte científico
são multiuso e adaptadas conforme as avaliações que serão aplicadas. É uma característica
comum que os espaços para treinamento e avaliações sejam amplos e muito bem organizados,
trazendo conforto e concentração ao treinamento dos atletas. Muitos centros possuem
alojamentos, havendo preferência para apartamentos duplos com banheiro em centros de
alto rendimento que concentrem equipes em longo prazo ou em preparação para eventos
importantes, como Jogos Olímpicos. Alojamentos com dormitórios e banheiro coletivo são
muito comuns, porém são utilizados em períodos curtos de preparação ou em centros de
menor nível. Outro ponto importante comum nos centros de alto rendimento é o refeitório
voltado à alimentação balanceada dos atletas. Na maioria dos casos, as refeições são servidas
em buffets, com acompanhamento de nutricionistas na elaboração das dietas.
Após o estudo dos argumentos de autores sobre a importância de centros de alto rendimento e
das principais características encontradas nos locais observados, a próxima etapa constitui na
análise da estrutura e da organização existentes no GNU, buscando encontrar as necessidades
e as adequações necessárias para a elaboração do modelo do CAR do GNU.
Para a análise dos ambientes interno e externo, foi utilizada a ferramenta SWOT, direcionada
apenas ao esporte do clube (Quadro 01). Com isso, constata-se a existência de um ambiente
favorável ao desenvolvimento do alto rendimento, tanto interna quanto externamente. As
fraquezas estão na falta de direcionamento e de estrutura que comportem o crescimento das
equipes de alto rendimento.
Quadro 01 – Análise SWOT do esporte do GNU
Forças

Fraquezas

Equipes de alto rendimento em
formação
-

Resultados nacionais e internacionais

-	Infraestrutura insuficiente para alto rendimento

-

Referência no Sul

-

Área física disponível

Organização da esportiva não voltada ao alto
rendimento

-

Solidez financeira/credibilidade

Estrutura administrativa da esportiva
sobrecarregada

-

Equipe técnica qualificada

-

-	Departamento médico centralizado e distante
de algumas modalidades

Regularidade fiscal para aprovação
de projetos de convênio com o Ministério do
Esporte

-	Departamento médico sobrecarregado

Relacionamento com equipes
estrangeiras

414

Modalidades distribuídas pelas três sedes
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-

Falta de suporte científico

Oportunidades

Ameaças
Concorrência de outros clubes

Investimento aumentado pelo ciclo Rio 2016
Aproveitamento da infraestrutura existente
Parcerias com CNs e COB

Demora na implantação do Projeto Olímpico do clube
Demora na liberação de obras pelos órgãos públicos
Captação de recursos insuficiente

Mercado externo com equipes estrangeiras
para treinamento e aclimatação pré-Jogos
Olímpicos
Melhora no resultado nacional e internacional

Distanciamento do eixo RJ/SP
Alto custo de manutenção
Dificuldade em encontrar recursos humanos qualificados/
disponíveis

A área física do GNU está distribuída em três sedes: Alto Petrópolis, Moinhos de Vento e Ilha
do Pavão, que somadas ultrapassam duzentos mil metros quadrados. Cada uma delas possui
característica própria e é destinada a diferentes modalidades esportivas. A infraestrutura
existente, tanto em espaço quanto em equipamento, fornece condições básicas para os atletas
buscarem desenvolvimento e aperfeiçoamento de seu potencial competitivo e também para o
clube receber competições de grande porte de algumas modalidades. O quadro 02 demonstra
as modalidades esportivas alocadas em cada sede e a infraestrutura disponível para treinamento
e competições. Por critérios de objetividade, apenas a estrutura disponível para o treinamento
das equipes está incluída neste estudo. A infraestrutura existente para o uso de associados ou
de forma compartilhada, como salas de musculação, piscinas, lago, hidromassagem, vestiários
e facilidades semelhantes, não foi relacionada devido à incompatibilidade de uso.
Quadro 02 – Descrição das sedes do clube, infraestrutura e modalidades
SEDE

MODALIDADES

ESTRUTURA ESPORTIVA

Moinhos de Vento

Natação

Centro médico

17 mil m2

Ginástica artística

Piscinas olímpica e semiolímpica

Judô

Ginásio poliesportivo

Vôlei

Ginásio de ginástica artística

Basquete

Sala de judô
Sala de musculação de atletas

Alto Petrópolis

Natação

Piscina semiolímpica

58 mil m

Esgrima

Sala de ginástica rítmica

Ginástica rítmica

14 quadras de tênis

Tênis

Sala de Armas

Remo

Raia de remo

2

Ilha do Pavão
126 mil m2

Alojamento para 70 pessoas
Sala de treinamento físico
Dois pavilhões para barcos a remo
Restaurante
Vestiário para atletas

Para o estudo interno das necessidades das equipes, uma pesquisa composta por dois
questionários foi submetida a treinadores e atletas (Anexos 1 e 2). A pesquisa realizada com
os treinadores esportivos do clube teve como objetivo saber as necessidades encontradas
no desenvolvimento de suas equipes. As informações adquiridas com o quadro técnico são
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importantes quando comparadas com o referencial teórico pesquisado, uma vez que todos
os treinadores apontam como prioritário o uso de equipamentos e instalações apropriadas e
de alto nível, bem como salientam a importância do suporte científico especializado para o
rendimento das equipes. Os treinadores das modalidades localizadas nas sedes Moinhos de
Vento e Alto Petrópolis também encontram dificuldades no atendimento do centro médico,
pela necessidade de deslocamento dos atletas.
A pesquisa direcionada aos atletas foi realizada a partir de um questionário para estabelecer
uma classificação de “4 = muito importante” a “1 = indiferente” para as necessidades ao
treinamento desse grupo. Os itens foram separados em quatro áreas diferentes: treinamento;
infraestrutura; funcionamento/suporte; vantagens de treinar em um CAR. Após a análise
da pontuação, os itens qualificados como “muito importante” e “importante” por mais de
80% dos atletas foram selecionados e inseridos nos gráficos 01 e 02. As demais facilidades ou
benefícios que não obtiveram essa qualificação foram descartados da análise.
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Gráficos 01 e 02 – Resultado da pesquisa com atletas. Facilidades apontadas como importantes ou muito
importantes por mais de 80% dos atletas em relação à infraestrutura e a facilidades de um centro de treinamento.

A pesquisa foi respondida por 40 atletas. Destes, 88% competiram em nível internacional
nas últimas duas temporadas, 70% realizam duas sessões de treinamento por dia, e 55%
permanecem no clube entre as sessões de treinamento. Em relação ao nível escolar, 62% são
estudantes do ensino fundamental ao ensino superior. Nesse quesito cabe uma observação,
apenas 20% dos atletas avaliam como importante a existência de uma sala de estudos em
seu local de treinamento, o que seria útil já que grande parte dos atletas permanece no clube
durante as sessões de treinamento. Esse fato comprova uma falha na cultura esportiva do País
que, muitas vezes, é vista como incompatível com os estudos.
A partir dessas constatações, a limitação do desenvolvimento das equipes do GNU pode
ser identificada por três problemas: infraestrutura de treinamento inadequada para o alto
rendimento em algumas modalidades; limitação do departamento médico/inexistência de
suporte científico multidisciplinar; organograma da gerência esportiva não direcionado ao
alto rendimento. Portanto, a criação de um modelo de CAR para o GNU deve levar em
conta essas limitações e apresentar uma proposta de estruturação de todo o esporte no clube,
possibilitando, dessa forma, a implantação do centro.
A etapa inicial para a criação do CAR do GNU consiste na definição do conceito dessa
estrutura com base na revisão bibliográfica, nos exemplos encontrados em outros centros de
treinamento e nas necessidades internas. O conceito do CAR do GNU deve ser direcionado a
proporcionar aos atletas a estrutura ideal para o desenvolvimento do alto rendimento, através
de equipamentos de ponta e instalações adequadas e exclusivas; possuir um local adequado
para a recuperação do treinamento no período em que o atleta permanece no clube; prover
alimentação direcionada de forma a suprir toda a demanda nutricional dos atletas; ter
acompanhamento qualificado por especialistas de todas as áreas científicas, trazendo precisão
e controle ao treinamento. Por fim, também é importante a existência de alojamento no
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CAR do GNU para período de treinamento intenso, concentrações de seleções e moradia
de atletas. A partir desse conceito, serão apresentadas as soluções para o suporte científico ao
treinamento, ao atendimento médico dos atletas, à infraestrutura para as modalidades e, por
fim, à adequação organizacional da gerência esportiva.
O suporte científico é uma das maiores necessidades para a melhoria da performance. Para
tanto, sugere-se a criação do Núcleo de Suporte ao Alto Rendimento (NSAR). Essa estrutura
é o ponto central do CAR do GNU e disponibilizará o suporte médico e científico para todos
os atletas, em substituição ao atual centro médico localizado na sede Moinhos de Vento,
sobrecarregado e de difícil acesso a algumas modalidades. Através de um quadro funcional
composto por médicos e especialistas de cada uma das áreas das ciências do esporte, todas
as modalidades serão contempladas com o suporte necessário para o desenvolvimento de
suas equipes. O NSAR deve ser composto por até 14 profissionais: 4 médicos do esporte; 4
fisioterapeutas; 1 nutricionista do esporte; 1 especialista em biomecânica; 1 especialista em
fisiologia esportiva; 2 preparadores físicos; 1 massoterapeuta.
A centralização do NSAR possibilitará o compartilhamento do conhecimento entre os
especialistas e treinadores, possibilitando também o desenvolvimento de pesquisa. O uso da
estrutura será otimizado, uma vez que todos os laboratórios e salas de avaliação e pesquisa
estarão concentrados em um só local. Salas modulares e adaptáveis às características das
avaliações são indicadas para uso dinâmico do espaço. A infraestrutura para a instalação do
NSAR é descrita no quando 03.
Quadro 03 – Especificação de salas e espaços para instalações do NSAR.
Recepção e espera

Recepção e organização do NSAR

Recepção e espera

Recepção e organização do NSAR

Sala de medicina

2 consultórios para atendimento de atletas

Sala de nutrição

Consultório para atendimento de atletas

Sala de fisioterapia

Sala para atendimento de recuperação de atletas, até 10 atletas
simultaneamente

Sala de psicologia

Atendimento individual e coletivo até 10 pessoas

Laboratório de
biomecânica e vídeo

Sala com equipamentos de análise biomecânica e cinemática, adaptável para
cada modalidade

Laboratório de fisiologia e
bioquímica

Sala com equipamento de análises fisiológicas para avaliações no local,
adaptável para cada modalidade

Sala de emergência
Sala de recuperação

Sala equipada para o atendimento imediato em caso de trauma causado no
treinamento ou na competição
Duas piscinas para crioterapia e hidromassagem para uso na recuperação póstreinamento ou na competição

Sala multidisciplinar

Sala para treinamento funcional e de prevenção de lesões para até 15 atletas

Almoxarifado/farmácia

Espaço de acesso restrito para estocagem de material de uso médico,
atendimento e medicamentos

Sala de reuniões

Sala de reuniões e multimídia para uso das equipes e especialistas, até 20
pessoas

A infraestrutura deve ter capacidade para comportar as equipes sem comprometimento
da qualidade de treinamento. O espaço deve ser de uso exclusivo, sendo inviável o
compartilhamento com as escolas esportivas ou atividades de lazer no mesmo período. O
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quadro 04 apresenta a infraestrutura ideal específica para cada modalidade e as necessidades
de adequação. O CAR deve possuir uma sala de treinamento físico com espaço para atender
duas ou três equipes simultaneamente. O equipamento de musculação e levantamento de
peso deve ser apropriado para o alto rendimento, conforme especificidades das modalidades.
A sala de treinamento físico também deve estar equipada com bicicletas e esteiras ergométricas
para o condicionamento cardiovascular e possuir espaço para alongamentos e treinamento
diversificado.

Quadro 04 – Estrutura ideal para cada modalidade e necessidades de adequação.

Modalidade

Infraestrutura necessária

Adequação necessária

Garagem para 40 barcos
Remo

Sala de levantamento de peso

Aumento do espaço da sala de levantamento de
peso e equipamentos

Sala para remoergômetros
Esgrima

Ginástica rítmica

Sala de Armas com 8 pistas oficiais

Aumento do espaço disponível para montagem
de 8 pistas

Ginásio com 2 tablados

Aumento do espaço disponível para montagem
dos tablados

Sala de ballet

Sala exclusiva para treino de ballet

Ginástica
artística

Ginásio com equipamento olímpico
e fosso

Aumento do espaço disponível para montagem
dos equipamentos

Judô

Sala com 4 tatames

Aumento do espaço disponível

Natação

Piscina olímpica
Piscina semiolímpica

Estrutura para treinamento específico suficiente

Além da infraestrutura utilizada para o treinamento, o centro também deve possuir espaço
para o descanso dos atletas entre as sessões de treinamento, proporcionando a recuperação
necessária para o treinamento. Esse local deve ser tranquilo e confortável, podendo dispor de
facilidades para distração e descontração. Também deve ser prevista uma sala de estudos, local
onde os atletas possam aproveitar o tempo livre de treinamento no CAR para suas atividades
escolares. Equipado com computadores e mesas, os atletas poderão compatibilizar carreira
esportiva e formação profissional durante o período no clube.
Em relação à hospedagem, sugere-se que existam dois níveis de alojamento disponível:
apartamentos duplos ou triplos com banheiro, que podem ser utilizados para moradia de
atletas, períodos longos de treinamento ou recebimento de seleções nacionais; e alojamentos
com quartos coletivos, para uso interno em períodos de treinamento intenso ou concentrações,
e uso por equipes externas em competições ou treinamento, sem a necessidade de apartamentos.
É parte complementar ao alojamento uma pequena área para preparo de refeições ou lanches
rápidos.
A implantação do CAR no GNU exige a reorganização da área esportiva, direcionando
a gerência de esportes para o alto rendimento. Atualmente, o gerente de esportes é responsável
por todo esporte e cada modalidade possui um coordenador de esportes, para planejamento
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e organização do departamento. Para a implantação do CAR, é sugerida a criação de duas
coordenações dentro da gerência de esportes, uma voltada ao alto rendimento e outra, à
formação esportiva e ao lazer. A gerência de esportes realizará o planejamento anual, o
estabelecimento de objetivos e o controle dos indicadores definidos no plano estratégico e será
a responsável pela promoção do esporte trabalhando em conjunto com os departamentos de
marketing e negócios. A coordenação de alto rendimento será responsável pela área esportiva
de competição e pelo CAR do GNU. Além disso, deve integrar o NSAR às equipes e buscar
a atualização de todo o grupo de trabalho através de eventos de atualização profissional ou
aquisição de novas tecnologias. A coordenação de formação e fitness é a responsável pela
formação e pela captação de novos atletas nas escolas esportivas e também pelas atividades
voltadas aos associados e à comunidade. Cada departamento esportivo será liderado pelo
supervisor de esportes, responsável pelo planejamento e pelo controle do orçamento e dos
resultados. O organograma sugerido é especificado na figura 01, conforme os níveis de
liderança.

Figura 01 – Organograma sugerido, área esportiva direcionada ao alto rendimento.

Após o desenvolvimento do conceito do CAR e da apresentação das sugestões para a
implantação, é importante analisar e definir o mercado-alvo externo. Conforme dados da
revisão, há poucos centros de treinamento no País, fazendo deste um importante nicho
estratégico. O mercado externo será focado em dois segmentos: COB/CNs — através de
parcerias e convênios como uma base de apoio às seleções; e equipes estrangeiras — visando
intercâmbio ou uso da estrutura para treinamento e adaptação. Os valores e serviços para
esse segmento deverão ser semelhantes aos aplicados no mercado europeu. Além disso, as
instalações de alto nível viabilizam a realização de eventos esportivos de grande porte.
Em relação à gestão financeira, os processos e as ferramentas de controle em uso
pela instituição, constantes no Manual do Orçamento Operacional, serão aplicados. O plano
operacional, no qual são definidos os objetivos e os planos de ação, deverá ser elaborado ao
nível tático, sob responsabilidade do gerente de esportes e das duas coordenações. A seguir, a
definição de metas e a elaboração do fluxo de caixa, bem como os indicadores de desempenho
para o ano, são projetadas em níveis gerenciais, de coordenadores e departamentos esportivos.
Finalizada essa etapa, o orçamento operacional e os indicadores de desempenho são
apresentados para aprovação do conselho e da presidência. O CAR do GNU deverá possuir
um centro de resultado próprio. O orçamento será definido conforme a disponibilidade e o
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planejamento estratégico do clube, havendo também geração de receita através da entrada de
patrocinadores do CAR do GNU e do uso das instalações por equipes do mercado externo

3 | CONCLUSÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CAR DO GNU
As equipes esportivas do GNU têm apresentado resultados nacional e internacional que o
posicionam entre os melhores do País. No entanto, ao compararmos a estrutura encontrada
em centros-referência de treinamento com o espaço e os equipamentos disponíveis aos atletas
do clube, podemos concluir que a área esportiva necessita ser adequada. Essa constatação
também é reforçada pela predominância na indicação de pontos relacionados à infraestrutura
e ao suporte médico/científico na pesquisa realizada com atletas e treinadores do clube.
A adequação tanto da infraestrutura quanto do suporte às equipes é, portanto, de grande
importância para o alcance de maiores resultados. Para a criação e a implantação do CAR do
GNU, sugere-se a inclusão dessa estrutura no plano estratégico da organização.
Este estudo buscou desenvolver um modelo estabelecendo alguns conceitos importantes para
um CAR, adaptado à realidade social e cultural do esporte brasileiro. Para a criação do projeto
do CAR do GNU, deverá ser realizado o detalhamento dos espaços necessários para cada
modalidade, da sala de treinamento físico e do NSAR, para posterior estudo de adequação
da área já disponível nas sedes. Moinhos de Vento e Ilha do Pavão são as sedes que, por
suas características e disponibilidade de espaço, são adequadas para a construção do CAR.
No entanto, deverá ser levado em consideração que o remo e a natação são incompatíveis,
devido à infraestrutura necessária ao treinamento. É importante que seja prevista a criação de
uma estrutura reduzida e multiuso para que a modalidade localizada fora do CAR receba o
suporte do NSAR em determinados períodos do treinamento, sem a necessidade de constante
deslocamento de atletas entre as sedes.
Conclui-se com este estudo, portanto, que a melhoria do rendimento das equipes do clube
está limitada pela falta de estrutura e de suporte aos atletas, havendo a possibilidade de criação
de um CAR que atenda as necessidades internas e ofereça condições ideais para o alcance de
resultados expressivos, através da adequação de parte da estrutura já existente e da criação de
um núcleo de suporte científico
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Anexo 1
Questionário de pesquisa — Treinadores esportivos do União
Projeto para criação do CAR União
Estudo de viabilidade de adequação da Sede Ilha do Pavão: Etapa 1

Objetivo do projeto: criação do centro de treinamento integrado do União, um centro de
treinamento de alto rendimento para cinco modalidades: esgrima, ginástica artística, ginástica
rítmica, judô e remo, na sede Ilha do Pavão; criação do NSAR, integrando essas modalidades
e oferendo o suporte científico e médico necessário para o alto desenvolvimento dos atletas
unionistas.
Desenvolvimento de soluções: a geração das soluções passa por quatro processos, sendo um
deles o estudo de viabilidade, dividido em três etapas:
Para isso, um primeiro levantamento será feito através do questionário abaixo, com o objetivo
de criar uma imagem sobre a estrutura ideal de treinamento com base no conhecimento
interno de nossos coordenadores e treinadores. As questões podem ser respondidas no próprio
arquivo, seguindo a ordem abaixo:

Etapa  I

Etapa  II
Etapa  III

o 	
  Pesquisa	
  das	
  necessidades	
  estruturais	
  e	
  de	
  suporte	
  nas	
  
modalidades-‐alvo	
  –	
  Coordenadores	
  e	
  treinadores	
  do	
  clube  
o 	
  Estudo	
  sobre	
  CAR	
  -‐	
  modelo  
o 	
  Análise	
  das	
  informações	
  e	
  estudo	
  da	
  adequação	
  da	
  estrutura	
  
disponível  

  
1. Características da equipe de alto rendimento – equipe atual e projeção ideal
a. Quantidades de atletas por categoria e faixa etária
2. Estrutura física
a. Quais as dimensões da área de competição?
b. Qual a área necessária para treinamento específico (não inclui preparação física)?
c. Existe alguma restrição ou necessidade diferenciada em estrutura?
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3. Equipamento
a. Quais os equipamentos utilizados para treinamento específico da modalidade?
b. Quais os equipamentos utilizados para competição?
c. Quais equipamentos são utilizados para treinamento físico específico?
d. Quais equipamentos são utilizados para treinamento físico geral?
4. Treinamento físico
a. Qual a demanda para o treinamento físico?
•

quantidade de sessões por semana

•
forma de treinamento – aeróbio, treino de força ou resistência em musculação,
levantamento de peso etc.
•

É necessária estrutura específica?

5. Centro de suporte ao atleta
a. Qual a necessidade de acompanhamento e suporte ao atleta (médico, fisiológico,
nutricional, biomecânico, fisioterápico, outro)?
b. São necessárias salas de avaliação específica? Como?
c. É necessária estrutura de recuperação pós-treino (crioterapia, hidro, massagem, sauna
etc.)?
6. Alojamento e alimentação
a. Há interesse em alojamento permanente ou periódico? Quanto?
b. Qual a necessidade de refeitório e quais refeições?
7. Sugestões ou informações adicionais
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Anexo 2
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RESUMO

Com a confirmação dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro em 2016, alguns esportes receberam a classificação automática para este. Portanto, alguns esportes praticados no Brasil,
até então sem muita tradição nos Jogos Olímpicos, terão suas equipes representadas. Dessa
forma, os Jogos Olímpicos Rio 2016 se apresentam como uma grande oportunidade para o
desenvolvimento dessas modalidades, entre as quais podemos incluir o polo aquático feminino. O objetivo do presente estudo é apresentar os planos de ação para a construção de um
planejamento estratégico para o polo aquático feminino do Brasil. Para tanto, o modelo utilizado como base foi o Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS),
capaz de mensurar fatores críticos de sucesso para o esporte de alto rendimento utilizando
dados quantitativos. O SPLISS se baseia em nove pilares considerados pontos-chaves para o
desenvolvimento esportivo de um país. Com o estudo, podemos observar que planos de ação
foram criados levando em consideração esses pilares de desenvolvimento. Como resultado,
um plano estratégico específico para o polo aquático feminino poderá ser definido a partir
dos planos de ação apresentados com o objetivo em medalha nos Jogos Olímpicos de 2016.
Palavras-chave: gestão esportiva, plano estratégico, polo aquático feminino, Rio 2016.

ABSTRACT

With Rio being confirmed as the host of the Olympic Games in 2016, some sports have automatic
bid in the games. Therefore, sports without any tradition in Olympic Games history will have their
teams represented. Rio 2016 is an opportunity to develop these sports, like women’s water polo. The
goal of the present study is to present actions plans for building a strategic plan for women water
polo in Brazil. Therefore, the model used as a base to this study was the Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS), capable to measure critical factors of success in
high performance sports. The SPLISS is based on nine pillars considered to be key points to develop
sports in a nation. With this study, action plans were created taking in considerations these nine
pillars of development in sports. As a result, a strategic plan specific for women water polo in Brazil
can be defined starting from the action plans presented focusing on a medal in the 2016 Olympic
Games.
Keywords: sports management, strategic plan, women water polo, Rio 2016.
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1 | INTRODUÇÃO
O polo aquático feminino deve muito de seu desenvolvimento às holandesas. Registros do
início do século XX apontam esse sentido, no entanto, é a partir de 1978 que encontramos
o primeiro registro de um torneio mundial, com sede em Berlim, com a participação de
Estados Unidos, Austrália, Canadá e Alemanha, convidados como esporte de exibição. Em
2000, nos Jogos Olímpicos de Sidney, o polo aquático feminino inicia sua participação no
programa olímpico.
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) atua no desenvolvimento dos esportes olímpicos
no Brasil. Sua missão é desempenhar o papel de facilitador no esporte de alto rendimento,
liderando a estratégia de desenvolvimento e de preparação de modalidades olímpicas,
auxiliando os formadores, facilitando a atuação destes em programas que visem à inserção
social e à prática da cidadania, tendo como base o esporte, além da formação de atletas para
o alto rendimento. Para isso, o COB elaborou um mapa estratégico, que tem como objetivo
tornar e manter o Brasil como uma potência olímpica.
O polo aquático feminino não é considerado uma modalidade vital dentro do mapa
estratégico do COB, mas para que o objetivo de tornar o Brasil uma potência olímpica se torne
possível, essas modalidades não vitais precisam se desenvolver e conquistar bons resultados
internacionais. Principalmente pelo fato de o polo aquático feminino ter conquistado a
classificação para os Jogos Olímpicos pela primeira vez, em virtude do Brasil ser país-sede,
tendo como premissa esse direito para algumas modalidades.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) é a organização que gere o polo
aquático no Brasil e não possui um planejamento estratégico para o polo aquático feminino.
Independentemente do modelo de organização da CBDA, esta deve traçar um planejamento
para que suas expectativas sejam atingidas. O presente trabalho tem como finalidade apresentar
um processo de construção de um plano estratégico para que o polo aquático feminino do
Brasil possa se desenvolver com objetivo na medalha nos Jogos Olímpicos de 2016.
De Bosscher e Sotiriadou (2013) afirmam que o desenvolvimento do esporte de alto
rendimento desde a base é objetivo para os países que desejam usar o esporte como exemplo
de excelência da nação. Também advertem que três componentes podem ser considerados a
chave para esse sucesso: a gestão do esporte de alta performance, a gestão de atletas de alta
performance e problemas na gestão do esporte de alta performance.
Em relação à gestão do esporte, Lopes e Pires (2001) consideram o planejamento um processo
em longo prazo que tem como objetivo identificar um conjunto de ações e quais dessas ações
irão dar à organização a oportunidade de cumprir os objetivos por ela traçados. Lopes e Pires
(2001) ainda afirmam que as organizações desportivas podem estabelecer relações de mútua
troca de ideias e aprendizagem com todas as outras.
Um estudo desenvolvido em parceria por Bélgica, Austrália, Grã-Bretanha e Holanda elaborou
um instrumento capaz de avaliar os investimentos públicos no esporte de alto rendimento.
Dessa forma nasce o Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS),
que se baseia em nove pilares, que são considerados por Binghan et al. (2006) como os
pontos-chave para o desenvolvimento do esporte de um país.
Os nove pilares do desenvolvimento do esporte de alto rendimento identificados neste
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estudo são: apoio financeiro, política esportiva do país, participação da população no
esporte, programas de identificação de talentos e desenvolvimento, apoio à carreira do atleta
e ao pós-carreira, infraestrutura para treinamento, capacitação de treinadores, intercâmbios
internacionais, pesquisa científica.
Segundo Binghan et al. (2006), a sistematização da estrutura organizacional de diferentes
países reflete-se em bons resultados esportivos internacionais. Ou seja, a “produção” de atletas
de elite é resultado de um processo de planejamento estratégico. Bastos et al. (2012, p.253)
concluem que o objetivo dos autores do SPLISS foi elaborar um modelo que permitisse
a criação de um índice de desenvolvimento esportivo para cada país, fundamentado na
comparação dos níveis de desenvolvimento de cada fator-chave desses países no sucesso
esportivo internacional. Esse modelo pode servir como benchmark para outros países, como
o Brasil, na formulação ou na reformulação de políticas para o esporte de alto rendimento.
No Brasil, a seleção feminina de polo aquático participou de todos os campeonatos mundiais
desde 1994, mas com a realização dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro em 2016, a seleção
brasileira garante, pela primeira vez, a participação nos Jogos Olímpicos. No programa
olímpico, são oito equipes femininas na disputa dos Jogos, e as equipes são divididas em dois
grupos. Após a fase classificatória, o primeiro colocado de um grupo joga contra o quarto
colocado do outro, e o segundo contra o terceiro do outro grupo na disputa das quartas de
final. Com esse cenário, uma simples vitória já coloca a equipe na disputa por medalhas.
Os resultados recentes da seleção brasileira e uma renovação da equipe inopinada nos trazem
uma perspectiva negativa em relação a resultados nas próximas competições internacionais,
logo no primeiro ano do ciclo olímpico.
Pensando na estratégia integrada, retomamos as ideias de De Bosscher e Sotiriadou (2013),
nas quais o esporte de alta performance é caracterizado pela efetiva sinergia entre elementos.
As nações estão ficando cada vez mais estratégicas no que diz respeito à produção de atletas
de alta performance. O novo ponto diferencial, para a vantagem competitiva entre as nações,
é o gerenciamento do esporte de alto rendimento, levando a mais eficiência das ações e mais
preservação da integridade física do atleta.
Dessa forma, o presente estudo visa apresentar os planos de ação para a construção de um
planejamento estratégico para o polo aquático feminino do Brasil. A partir desse plano de
ação, um planejamento estratégico, visando uma medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de
2016, poderá ser planejado pela CBDA.

2 | DESENVOLVIMENTO
Camy e Robinson (2007) dizem que a gestão estratégica pode ser definida como a
implantação de uma estratégia, que é um plano para atingir objetivos a longo prazo e alocar
recursos necessários para atingir esses objetivos. O primeiro passo é a preparação do processo,
identificando a necessidade do plano, através de uma análise situacional.
A análise situacional a seguir descreve a situação do polo aquático feminino nos cenários
internacional e nacional. A partir dos Jogos Pan-Americanos de 1999, o polo feminino entrou
no programa olímpico, e as equipes internacionais passaram a obter mais investimento de
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suas confederações, o que refletiu no nível técnico das seleções que cresceram em velocidade
e intensidade muito grandes.
Apesar de, no masculino, os países europeus dominarem o cenário internacional, no feminino,
além das equipes europeias, Estados Unidos, Austrália e recentemente também a China
despontam como equipes de ponta. De acordo com a Federação Internacional de Natação
(FINA), os Estados Unidos lideravam o ranking mundial, em julho de 2013, seguidos por
Rússia, China, Austrália e Grécia. Portanto, entre os cinco primeiros do ranking, encontramse representantes da América, da Ásia, da Oceania e da Europa, confirmando que não existe
a predominância europeia no feminino.
Hoje, o Brasil possui a hegemonia do polo aquático feminino, no continente sul-americano,
vencendo com certa facilidade todos os campeonatos sul-americanos disputados. O polo
aquático feminino é a terceira força das Américas com a conquista da medalha de bronze. No
ranking mundial da FINA, a seleção brasileira é a 13ª colocada, mesma colocação conquistada
no último campeonato mundial, em Xangai, em 2011. A equipe júnior ficou em 8º lugar no
campeonato mundial da categoria em 2012, demonstrando uma evolução comparando com
o resultado anterior de 14ª lugar em 2010 (disponível no site da FINA, 2013).
Tabela 01. Classificação das principais seleções nacionais femininas em campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos
País

Mundial
2003

Jogos
Olímpicos
2004

Mundial
2005

Mundial
2007

Jogos
Olímpicos
2008

Mundial
2009

Jogos
Olímpicos
2012

Estados Unidos

1

3

2

1

2

1

6

1

Itália

2

1

7

5

6

9

4

7

Rússia

3

5

4

3

7

3

3

6

Mundial
2011

Canadá

4

7

3

6

-

2

8

-

Hungria

5

6

1

4

4

7

9

4

Holanda

6

-

10

9

1

5

7

-

Austrália

7

4

6

2

3

6

5

3

Espanha

8

-

11

7

-

8

11

2

Grécia

9

2

5

8

8

4

1

-

Brasil

12

-

13

10

-

13

14

-

Chile

-

-

16

14

5

11

2

5

Cazaquistão

13

8

-

13

-

14

13

-

A tabela 01 apresenta resultados que demonstram casos recentes de sucesso e evolução no polo
aquático feminino, no âmbito mundial. Destaque para a seleção da Espanha, que sempre foi
uma seleção que nunca havia passado das quartas de final, em campeonatos mundiais, e
conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012.
Para conseguir um salto de qualidade e alcançar o nível das principais equipes do mundo,
é necessário um trabalho centrado nas seguintes frentes: contratação de comissão técnica
de alto nível, incluindo treinador e equipe multidisciplinar; programa de treinamento para
técnicos, atletas e árbitros, a fim de criar uma padronização do sistema de jogar; um plano
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de identificação de talentos em escolas, clubes, projetos sociais e em outros esportes, como
a natação; apoio para treinamento internacional; aumento no número de participação em
torneios internacionais, consequentemente aumento do número de jogos disputados por ano;
plano de marketing diferenciado para o polo aquático feminino.
Camy e Robinson (2007) afirmam que os objetivos estratégicos de uma organização são
centrados externa e internamente e estão relacionados com seus stakeholders, mercados,
serviços ou oportunidades tecnológicas e desafios. São os objetivos que a organização precisa
atingir para se manter competitiva e que guiam a organização na direção a ser seguida em
longo prazo.
O polo aquático feminino do Brasil tem como objetivo manter sua hegemonia no continente
sul-americano, sendo capaz de enviar equipes mais jovens a esses campeonatos para ganhar
experiência e ainda assim vencer com facilidade todos os jogos; classificar-se para as quartas
de final do campeonato mundial de 2015, melhorando consideravelmente sua colocação no
ranking mundial; jogar a final dos Jogos Pan-Americanos de Montreal em 2015; e disputar a
medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
Para a análise de fatores para desenvolvimento do polo aquático feminino no Brasil, levando
em consideração o que é determinante para o sucesso esportivo internacional do polo aquático
feminino do Brasil, usamos como base o modelo desenvolvido por Binghan et al. (2006), o
modelo SPLISS. Através desse modelo, os seguintes planos de ação foram elaborados para
serem sugeridos à confederação:
Plano 1. Contratação da comissão técnica. Pilares 1 e 7 do estudo SPLISS: investimento ou
aporte de recursos financeiros ao esporte e desenvolvimento e suporte para técnicos esportivos.
Para iniciar um plano de sucesso, é essencial encontrar o líder ideal para cada situação. O líder
deve ser capaz de motivar a equipe para que a mudança de comportamento seja alcançada. É
preciso contratar um técnico com experiência internacional, que conheça o cenário olímpico
e se encaixe na realidade brasileira.
Baker et al. (2003) alertam que a habilidade do treinador em criar um ambiente que promova
o aprendizado é uma das chaves mais importantes para o desenvolvimento do atleta. Além
disso, precisa-se de uma equipe multidisciplinar para auxiliar o líder a realizar o melhor
trabalho possível. Dentre esses profissionais, é essencial a presença de assistente técnico,
preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, médico, psicólogo e estatístico.
Plano 2. Identificação das atletas. Pilar 4 do estudo SPLISS: sistema de desenvolvimento e
identificação de talentos.
Bernardinho (2006) relata, em seu livro, que existe a necessidade de identificar talentos,
motivá-los, comprometermo-nos com seu desenvolvimento e, principalmente, criar um
espírito de equipe que torne o desempenho do time muito superior à soma dos talentos
individuais. Também faz parte do trabalho do líder identificar os talentos.
Lovisolo e Peres (2006), em estudo sobre formação esportiva, destacam que o principal
obstáculo avaliado foi a falta de um programa de descoberta de talentos esportivos, o que
deixa o surgimento de um novo atleta ao acaso. Com a formação de uma equipe técnica capaz
de identificar talentos em esportes que servem de base, como a natação e o handebol, novos
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talentos para o polo aquático podem ser descobertos.
Após identificar os talentos, é necessário gerenciar o ciclo de desenvolvimento e maturação
das atletas. Na etapa de desenvolvimento das atletas, a diferença de nível aumenta
significativamente. E essa fase é fundamental para a formação do atleta de alto rendimento.
Com uma quantidade maior de atletas desenvolvendo-se, é possível identificar talentos e
buscar atletas talentosas que se encaixem no biótipo propício para cada posição da modalidade.
Apesar de o polo aquático ser considerado um esporte onde o físico avantajado significa
vantagem, equipes como a da Espanha mostraram, neste último ano, que não é preciso ter uma
estatura média de 1,80m para se tornar uma equipe campeã. De acordo com o site oficial do
Campeonato Mundial de Barcelona, em 2013, pode-se observar que existem posições em que
a estatura e o peso corporal, sozinhos, são apenas características antropométricas, mas quando
associados à condição física e ao estilo de jogo de cada equipe mudam, não importando se
para determinadas posições essas características estão dentro do padrão verificado no esporte.
Tabela 02. Comparação entre a Espanha, o Brasil e a Austrália no campeonato mundial de 2013.
País

Média de altura

Média de peso

Média de idade

Brasil

1,72 m

67 kg

20

Espanha

1,73 m

66 kg

22

Austrália

1,78 m

78 kg

22

Na tabela 02, podemos observar que o biótipo da equipe brasileira que foi ao campeonato
mundial de 2013 é similar ao da equipe da Espanha, que se sagrou campeã, e apresenta
diferença significativa com as médias da Austrália, que foi a equipe vice-campeã. Conclui-se
que o estilo de jogo brasileiro deve ser mais parecido com o jogo espanhol e é possível alcançar
o sucesso no polo aquático feminino com o biótipo característico brasileiro.
Plano 3. Apoio à atleta. Pilar 5 do estudo SPLISS: apoio à carreira do atleta e também ao
pós-carreira esportiva.
Além da identificação de novos talentos, existe também um grande número de atletas que
terminaram suas atividades com o esporte de alto rendimento para se dedicarem a outros
objetivos profissionais. São atletas ainda jovens, com grande capacidade de evolução que
podem voltar ao esporte através de apoio financeiro, acadêmico e profissional que pode vir
da confederação.
Não existe, na confederação, um plano para que as atletas possam se dedicar exclusivamente
à seleção brasileira. Pode-se encontrar, na seleção brasileira, profissionais em outras áreas,
como professoras de Educação Física, fisioterapeutas, gestoras do esporte, nutricionistas,
entre outras.
Para se dedicar à preparação para os Jogos Olímpicos, é preciso que as atletas tenham tempo
para dedicação aos treinamentos, mas também é necessário ter oportunidades de estudo. É
preciso apoio durante a carreira esportiva das atletas e orientações de qual será a opção para
suas vidas pós-carreira esportiva: aquisição de novos conhecimentos através de cursos, bolsas
de estudo e aulas a distância para quando acabar a carreira de atleta, seguir um caminho
profissional.
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Com esse plano, é possível moldar excelentes profissionais que poderão somar no
desenvolvimento de futuras equipes da modalidade. Em países como Canadá, Estados
Unidos, Austrália, Grécia e Itália, as comissões técnicas são formadas por ex-atletas em diversas
funções, como marketing, preparação física, assistente técnicos, dirigentes, entre outros.

Plano 4. Planejamento de treinamento: seleção permanente. Pilar 6 do estudo SPLISS:
Instalações de treinamento.
Para um país almejar bons resultados esportivos internacionais, também são necessários
investimentos que desenvolvam e mantenham instalações para treinamento e desenvolvimento
de atletas de alto rendimento.
Durante observação dos treinamentos da seleção brasileira feminina de polo aquático, em
preparação para o campeonato mundial de 2013, pode-se observar que não existe um centro
de treinamento, há uma dificuldade grande em disponibilizar horários de piscina, salas de
musculação e equipamentos para o treinamento das atletas.
O treinamento foi realizado com bolas usadas, muitas vezes em más condições, além de não
serem da mesma marca das bolas dos campeonatos oficiais da FINA. Não foram feitos jogostreinos com placar eletrônico, árbitros e relógio de tempo, pela falta destes. Equipamentos
como medicine ball, elásticos, cintos de peso foram emprestados pelos clubes onde foram
realizados os treinamentos, pois a seleção brasileira não os disponibilizou.
Além da dificuldade na preparação da seleção, no Brasil, não existe uma Liga Nacional
Feminina, o campeonato dura de quatro a cinco dias e as atletas jogam um número muito
reduzido de partidas durante o ano.
Tabela 03. Comparativo das seleções de polo aquático feminino*
País

Colocação
Londres 2012

Equipes Liga
principal

Duração da Liga

Jogos de clube/
ano

Jogos da seleção/
ano

Estados
Unidos

1

24

5 meses

30

30

Espanha

2

12

6 meses

30

40

Austrália

3

10

5 meses

30

30

Hungria

4

10

6 meses

24

40

Itália

7

12

8 meses

36

40

Chile

5

**

**

**

30

Rússia

6

8

5 meses

30

40

Brasil

-

4

10 dias

10

15

*Números aproximados.
**Dados não encontrados.

A tabela 03 demonstra as sete principais equipes que estavam em Londres, a quantidade de
equipes participantes na principal Liga Nacional do respectivo país, a duração do campeonato
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e a quantidade de jogos, comparando com o Brasil.
Primeira identificação do problema: a diferença de jogos, equipes e atletas com as melhores
equipes do mundo.
Observa-se grande diferença, no tempo de treinamento e competição das atletas brasileiras,
para as outras principais equipes do mundo. O calendário, no Brasil, não segue o calendário
na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, e as atletas se dedicam a competições pelo
clube e em jogos pela seleção em um número absurdamente inferior. Por isso, pequenos
investimentos, realizados de forma eficiente, têm grande impacto na seleção brasileira.
Segundo Lovisolo e Peres (2006), embora a participação do clube seja reconhecida como
primordial na iniciação do esporte, é no clube que os atletas iniciantes começam a se
especializar. Nesse contexto, percebe-se, na Europa, a grande importância dos clubes na
manutenção das atletas com volume de jogos e competições que permite a evolução destes
e, consequentemente, da seleção nacional. Porém, no Brasil, os clubes não possuem o apoio
para investir nas equipes de polo aquático de alto rendimento.
O plano para o Brasil é a criação de uma seleção permanente, na qual as atletas poderão se
dedicar aos treinamentos visando a torneios internacionais e nacionais. O uso de instalações
esportivas como um centro de treinamento fora dos clubes é necessário. E o polo aquático
não é um esporte que possui estrutura muito cara para o treinamento.
Plano 5. Difusão do Esporte. Pilar 3 do estudo SPLISS: participação da população no esporte.
Poucas atletas, fora do eixo Rio-São Paulo, participam das competições organizadas pela
confederação. A situação ainda é mais crítica nas categorias de base. A presença de um grande
número de clubes filiados à CBDA e de atletas praticantes de natação certamente facilitam a
difusão do polo aquático no Brasil.
Segundo dados da CBDA, são mais de 4.500 atletas federadas na natação feminina do Brasil,
enquanto no polo aquático feminino esse número não chega a 200. É possível identificar
talentos dentro da natação para migrar para o polo aquático. Por exemplo, nos Estados
Unidos, a criança que compete pela natação, no colégio, também compete pelo polo aquático.
Existe atualmente, no Brasil, um crescente número de projetos sociais que estão trabalhando
com o polo aquático. Alguns desses projetos sociais já identificaram atletas talentosas que
chegaram aos clubes, conquistaram títulos nacionais, e algumas já estão treinando com a
seleção brasileira.
Exemplos desses projetos são: Oficina da piscina — Sesc-SP; Projeto Futuro — Bauru; Sesi
Polo Aquático — Sesi-SP; Polo Aquático na Rocinha — Complexo Esportivo da Rocinha; e
Projeto Patrícia Amorim — Clube de Regatas do Flamengo.
Esses projetos devem receber o apoio da confederação, pois estão funcionando como um
importante canal de difusão do esporte, principalmente nas camadas sociais menos favorecidas,
onde o polo aquático feminino é ainda menos conhecido.
Plano 6. Parcerias e competições. Pilares 6 e 8 do estudo SPLISS: instalações de treinamento
e competições internacionais.

433

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Um dos pilares no processo para a conquista de bons resultados esportivos internacionais está
na capacidade da equipe do país em participar de competições internacionais e na organização
de eventos nacionais e internacionais no próprio país.
No polo aquático brasileiro, não existem equipes competitivas fora do eixo Rio-São Paulo. As
equipes de Brasília, do Nordeste e de Florianópolis não participam de competições por conta
da falta de verba dos clubes, na maioria das vezes, mas também pela diferença técnica entre as
equipes. E, para poder competir, acabam organizando seus próprios torneios.
Camy e Robinson (2007) advertem que a implementação de planos de ação para conseguir
o objetivo é frequentemente uma situação que a organização esportiva não consegue sozinha.
Por isso é importante que as organizações estabeleçam parcerias com outras organizações ou
outras parcerias públicas ou privadas.
Essas alianças e parcerias podem ajudar a implementação dos planos de ação de uma maneira
mais efetiva, suprindo uma deficiência da confederação e dificuldades que ela encontra. Essas
parcerias poderão ter grande impacto no planejamento estratégico, mesmo com recursos mais
limitados.
Existe uma tendência atual, no Brasil, que é a organização de eventos de polo aquático
independentes da Confederação Brasileira. Exemplos: Circuito Open de Polo Aquático na
praia do Forte, Bahia; Torneio de Polo Aquático na Praia do Rosa, Florianópolis; Campeonato
Brasileiro de polo aquático de Águas Correntes, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Em pesquisa realizada entre envolvidos com o polo aquático no Brasil, onde atletas iniciantes,
atletas da base, atletas adultos, pais e torcedores, ex-atletas e atletas-máster responderam a um
questionário sobre a visão do esporte e sugestões de melhoria para o polo aquático no Brasil.
Grande parte das respostas obtidas sugere que um dos pontos fortes do polo aquático, no
Brasil, é o clima, e que competições, em áreas abertas, como rios, praias e até cachoeira, como
no caso da Chapada dos Veadeiros, é um grande atrativo à prática do esporte.
É importante a confederação estabelecer parcerias com esses eventos e seus organizadores,
pois eles também são de extrema importância para a difusão da modalidade, principalmente
fora do eixo Rio-São Paulo.
Além disso, como os próximos Jogos Olímpicos serão no Rio de Janeiro, existe interesse
nas equipes internacionais em competir no país-sede dos Jogos. É a oportunidade de
estabelecer parcerias com outras organizações internacionais para a realização de treinamentos
internacionais no Brasil e participação em torneios não oficiais no exterior.
Plano 7. Programa de qualificação dos profissionais do polo aquático. Pilar 7 do estudo
SPLISS: desenvolvimento e suporte para técnicos esportivos.
Já está em vigor a I Clínica Virtual da CBDA, que tem por objetivo usar a tecnologia
da internet, de forma gratuita, como instrumento de aquisição de conhecimento sobre a
modalidade. A clínica disponibiliza na internet 45 filmes especialmente preparados para o
ensino didático do esporte. O plano é criar a II Clínica Virtual, na qual conhecimentos
mais específicos, de tática, técnicas, preparação física e critérios da arbitragem para atletas,
treinadores e árbitros, tenham acesso à maneira que o Brasil deve praticar o polo aquático.
Além da clínica virtual, o plano sugere clínicas em que será passada às atletas participantes
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a maneira de jogar da seleção. Dentro das clínicas é importante ter palestras com atletas da
seleção, atletas e treinadores estrangeiros, interação das integrantes das seleções principais com
as integrantes da base, bem como a participação de atletas, na iniciação e no treinamento, para
atuarem como técnicas e árbitras. Todas essas ações durante as clínicas visam à padronização
do treinamento e da maneira brasileira de jogar polo aquático feminino.

3 | CONCLUSÃO
Este estudo não pretende construir um plano estratégico para se aplicar na CBDA. A razão
principal do presente trabalho é apresentar planos de ação para que o planejamento possa ser
formulado pela organização esportiva que gere o polo aquático feminino no Brasil.
O polo aquático feminino não foi identificado, dentro do programa estratégico olímpico Rio
2016 do COB, como uma das modalidades com possibilidades de conquista de medalha.
Entretanto, com a realização dos projetos descritos ou a serem desenvolvidos através deste
estudo, é possível alcançar o pódio olímpico.
Com o estudo, podemos concluir que os pilares de desenvolvimento esportivo de um país
proposto pelo estudo SPLISS podem ser adaptados a uma organização. Utilizamos um modelo
que foi criado para comparação entre políticas esportivas das nações e o utilizamos como
facilitador para o desenvolvimento de uma modalidade específica, o polo aquático feminino.
Planejar o polo aquático é buscar mais comprometimento dos stakeholders, promover
relacionamentos que trabalhem para um mesmo propósito e objetivo, criando caminhos
eficientes para alcançar um aumento de atletas, treinadores, árbitros e oficiais, e voluntários.
Como resultado, temos sete planos de ação que servirão de base para a construção de um
plano estratégico específico para o polo aquático feminino do Brasil, com objetivo o mais em
medalha nos Jogos Olímpicos de 2016.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre o atual modelo de negócio do Instituto
Olímpico Brasileiro (IOB), descrevendo seus componentes para identificar como está sendo
entregue valor aos clientes do IOB e como se pretende gerar valor. O estudo desse modelo
de negócio foi realizado em duas etapas: na primeira, foi realizada uma revisão de literatura
do Business Model Generation – Inovação em Modelo de Negócios, de Alexander Osterwalder
e Yves Pigneur, e de artigos científicos relacionados à construção de modelos de negócios; já
na segunda etapa, foram analisadas as principais atividades desenvolvidas no IOB, de acordo
com a avaliação de um grupo de trabalho composto de seus colaboradores. A metodologia
utilizada foi baseada na técnica de ideação, discussões de um grupo de trabalho para compartilhar conhecimentos e gerar ideias, para descrever componentes do quadro do modelo
de negócio do IOB. Os resultados demonstraram oportunidades de melhoria, em alguns
componentes, para o crescimento desse departamento. Com este estudo, atingiu-se um nível
de amadurecimento do grupo de trabalho que participou de todo o processo de criação deste
modelo de negócio, para, em projetos futuros, identificar possíveis cenários para o IOB.
Palavras-chave: modelo de negócio, Instituto Olímpico Brasileiro e ideação.

ABSTRACT

The objective of this work was to study the current business model of the Brazilian Olympic Institute (IOB) describing its components, identifying how value is being delivered to customers of the
IOB and how it intends to generate benefits to it. The business model of this study was conducted
in two stages: at first we performed a literature review of the business model generation - business
model innovation, written by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, and scientific articles related to building business models; in the second stage, we analysed the main activities developed by
the IOB in a working group evaluation, composed of its employees. The methodology was based on
a technique of ideation, which are discussions of a working group to share knowledge and generate
ideas, in order to describe the components of the framework on IOB’s business model. The results
demonstrated some improvement opportunities for the growth of the department. With this study,
we reached a level of maturity of the working group, which participated in the entire process of
creating this business model for future projects in identifying possible scenarios for the IOB.
Keywords: business model, Brazilian Olympic Institute ideation.
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1 | INTRODUÇÃO
Em 1995, O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com o objetivo de cumprir com um
dos compromissos descrito em seu estatuto, pensou em desenvolver uma Universidade do
Esporte, a qual pudesse se configurar como um setor específico para atuar no campo da
educação. Com a criação da Superintendência Executiva de Esportes, em 2008, o Instituto
Olímpico Brasileiro (IOB) se tornou a área relacionada à educação do COB, compondo,
então, a Gerência Geral de Desenvolvimento Esportivo. No ano seguinte, esse departamento
consolidou-se com o lançamento da marca do IOB.
A reestruturação do planejamento estratégico do COB, realizada em 2011, permitiu elaborar
seu mapa estratégico. O desenvolvimento desse mapa envolveu todas as áreas e departamentos,
além de definir seus objetivos e finalidades. Com isso, o IOB consolidou seu planejamento
estratégico e construiu seu mapa estratégico.
Nesse planejamento estratégico, foi criada a visão do IOB, que é se tornar a instituição líder
em educação para o esporte olímpico, sendo reconhecida pelas organizações que possuem
influência no esporte de alto rendimento, formando e capacitando gestores, treinadores
e atletas, contribuindo positivamente nas entregas dos grandes eventos e nos resultados
esportivos do Brasil até 2016.
Com isso, a missão do IOB é gerar e difundir conhecimento, promovendo a formação
profissional de alta qualidade por meio de programas de capacitação e desenvolvimento,
contribuindo de forma significativa para o amadurecimento do esporte nacional de alto
rendimento, nos âmbitos organizacional e individual.
Com o Brasil conquistando a disputa para sediar grandes eventos, como os Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016, a necessidade de transformar o cenário esportivo brasileiro se torna
evidente e se faz acompanhar de um ambiente favorável em termos políticos e de investimento.
Seguindo a visão estratégica da entidade para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e o processo de
aperfeiçoamento administrativo do COB, criou-se a Superintendência de Comunicação e
Educação Corporativa. O IOB atua como um departamento de educação do COB, fazendo
parte dessa nova Superintendência e aumentando a sua visibilidade na organização.
O IOB promove cursos, seminários e outros eventos acadêmicos e científicos, contribuindo de
forma significativa para o desenvolvimento do esporte nacional de alto rendimento. O IOB se
divide em três pilares: Programa de Gestores, desenvolvendo os gestores esportivos, Academia
Brasileira de Treinadores, capacitando os treinadores de alto rendimento, e Programa de
Apoio ao Atleta, atendendo os atletas.
Durante o planejamento estratégico do IOB, foram estabelecidos os seguintes valores:
Excelência — superação contínua do nível de qualidade dos processos, dos resultados e da
satisfação das necessidades dos clientes internos e externos; Sustentabilidade — pautada
no conceito sistêmico, relaciona-se com a continuidade do negócio e do conteúdo dos
programas de formação e capacitação, provendo suas próprias necessidades; geração de
ações que visam a elevar sua produtividade, melhorar seus produtos e métodos de gestão
e garantir a autopreservação, assegurando a perenidade do negócio; Profissionalismo —
comprometimento com alto padrão de trabalho em todos os momentos, defendendo uma
conduta ética em sua respectiva área de trabalho; Respeito: cada membro do IOB aceita as
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diferenças e garante a igualdade e ética no relacionamento interpessoal.
Já os objetivos estratégicos do IOB foram considerados meios pelos quais a organização
cumprirá a sua missão e visão e serão os sinalizadores de todas as ações em que a organização
aplicará seus esforços, conforme descritos a seguir:
1. Ser reconhecido pelos principais stakeholders do esporte de alto rendimento como
centro de referência nacional na formação e capacitação de profissionais para o esporte
olímpico até 2014.
2. Ter uma estrutura física, financeira e administrativa organizada, eficiente e
autossustentável até 2014.
3.

Ter conteúdo científico organizado, atualizado e de vanguarda até 2014.

4. Capacitar gestores, treinadores e atletas, oriundos das organizações esportivas
nacionais que possuem influência no esporte de alto rendimento, até 2016.
Para cada objetivo anterior, foram desenvolvidos projetos a serem realizados até 2016, conforme
a visão do planejamento estratégico. Ao analisar especificamente os projetos relacionados com
o objetivo estratégico de ter uma estrutura financeira e se tornar autossustentável, o estudo do
modelo de negócio atual do IOB foi considerado um dos prioritários.
O desenho desse modelo foi realizado em duas etapas: a primeira, relativa a uma revisão de
literatura, buscou entender os conceitos, os objetivos e as técnicas de um modelo de negócio;
já na segunda etapa, foram analisadas as principais atividades desenvolvidas no IOB, de
acordo com a avaliação de um grupo de trabalho composto de integrantes da equipe.
A importância de desenvolver um modelo de negócio para o IOB é quantificar a oferta de
valor fornecida aos seus stakeholders, na busca do crescimento autossustentável. O modelo de
negócio é uma ferramenta que ajuda a visualizar como uma organização entrega valor, usando
o conhecimento e a criatividade como principais recursos.
De acordo com Walters e Lancaster (1999), o valor é uma combinação dos benefícios
preferidos pelo cliente, comparados com os custos de aquisição desses benefícios. Para o
cliente, os custos de aquisição dos benefícios não estão somente relacionados ao preço, mas a
todos os esforços realizados para obter esses benefícios.
É importante entender que um serviço é uma relação de valor tanto para o cliente quanto
para a empresa e deve representar vantagens para as duas partes envolvidas.
Ao estudar sobre modelo de negócio, é fundamental compreender o livro Business Model
Generation – Inovação em Modelos de Negócios (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011),
resultado de pesquisas realizadas pelo empreendedor suíço Alexander Osterwalder, que é o
principal responsável pela disseminação desse termo.
A partir da revisão bibliográfica, surgem abordagens complementares sobre conceitos
de modelo de negócios na perspectiva dos principais autores desta área. Osterwalder e Pigneur
(2011, p.15) definem como:
“[...] um conceito de Modelo de Negócios que todos compreendam: de fácil descrição, que facilite a
discussão. [...] esse conceito deve ser simples, relevante e intuitivamente compreensível, ao mesmo tempo
em que não simplifique demais a complexidade do funcionamento de uma empresa. [...] o conceito
pode se tornar uma linguagem comum que permita a você descrever e manipular facilmente Modelos de
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Negócios para criar novas estratégicas”.

Wikström et al. (2010, apud OROFINO, 2011, p. 20) definem que os “modelos de negócio
descrevem as atividades de uma organização com o fim de entregar valor para o cliente”.
O processo de construção do modelo de negócio é parte da estratégia de negócio da organização,
mas os dois se encontram em camadas diferentes de negócio (OSTERWALDER, 2004). O
modelo de negócio é como uma implementação da estratégia em um modelo conceitual da
empresa, em que ela consegue capturar recursos através do negócio.
A inovação em modelos de negócios permitiu criar diferentes metodologias, dentre elas o quadro
de modelo de negócios, conhecido como Business Model Canvas e o Project Model Canvas.
O Business Model Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur para
criar valor para as organizações. A proposta é utilizar essa ferramenta para permitir que as
pessoas interessadas em criar seu modelo de negócios possam ter uma linguagem comum, que
possibilite a troca de experiência e ideias com outras pessoas.
O Project Model Canvas, inspirado no Business Model Canvas, foi criado pelo professor da
Fundação Getúlio Vargas e um dos gurus do gerenciamento de projetos, José Finocchio
Junior. Essa ferramenta, que está sendo utilizada em empresas como Ambev, Natura, COB
etc., tem o objetivo de desenvolver conceitos que integram um plano de projeto. É mais
direcionada a criações de projetos.
Osterwalder e Pigneur constroem um modelo de negócios a partir de nove componentes
que mostram a lógica de como uma organização pretende gerar valor. Esses componentes
passam a representar um cenário interativo e de relacionamento, explicitando as trocas entre
os diferentes ambientes, conforme demonstrado na figura 1.

Figura 01 – Representação do ambiente para gerar modelos de negócios (Osterwalder e Pigneur, 2011, p.
18-19).
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A seguir, veja a descrição dos nove componentes que formam um modelo de negócio, de
acordo com Osterwalder e Pigneur.
O primeiro componente a ser descrito é o Segmentos de Clientes, que define os diferentes grupos
de pessoas ou organizações que uma empresa busca alcançar e servir. Os tipos de segmentos de
clientes podem ser: mercado de massa, que não distingue os diferentes segmentos de clientes;
nicho de mercado, visando a atender a segmentos de clientes específicos; segmentado, que
diferencia segmentos do mercado com necessidades de problemas sutilmente diversos;
diversificado, que serve segmentos de clientes com necessidades e problemas muito distintos;
plataforma multilateral, que atende a dois ou mais segmentos de clientes interdependentes.
O segundo, Proposta de Valor, apresenta o pacote de produtos e serviços que cria valor para
segmentos de clientes específicos. É o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou
outra. Combina elementos direcionados especificamente às necessidades daquele segmento.
Alguns elementos que contribuem para a criação de valor para o cliente são novidade,
desempenho, personalização, design, marca/status, preço, redução de custos e riscos,
acessibilidade e conveniência.
Canais é o terceiro componente e expõe como uma empresa se comunica e alcança seus
segmentos de clientes para entregar uma proposta de valor. O canal é o ponto de contato dos
clientes e desempenha um importante papel na sua experiência geral. As fases do canal são
ordenadas da seguinte maneira: 1. conhecimento _ como os clientes conhecem os produtos
e serviços; 2. avaliação _ a forma como os clientes analisam a proposta de valor, 3. compra
_
como permitimos aos clientes adquirirem produtos e serviços específicos; 4. entrega _ por
quais canais entregamos a proposta de valor aos clientes; 5. pós-venda _ como fornecemos
apoio pós-venda aos clientes.
Já o quarto componente, Relacionamento com Clientes, refere-se aos tipos de relação que uma
empresa estabelece com segmentos de clientes específicos. As categorias de relacionamento
com clientes são: assistência pessoal _ baseada na interação humana, ou seja, assistência pessoal
dedicada que envolve personalizar um representante específico para um cliente individual;
self-service _ ocorre quando uma empresa não mantém nenhum relacionamento direto com os
clientes, apesar de fornecer meios para que eles se sirvam; serviços automatizados _ misturam
uma forma mais sofisticada de self-service com processos automatizados; comunidades de
usuários _ as empresas se envolvem mais com os clientes e há mais conexões entre membros
da comunidade; cocriação _ conta com a colaboração dos clientes nos projetos.
O quinto, Fontes de Receita, representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada
segmento de clientes. Essas fontes podem ser geradas de diversas maneiras, como venda de
recursos, taxas de uso e de assinatura, empréstimos/aluguéis/leasing, licenciamento, taxa de
corretagem e anúncios.
Recursos Principais, o sexto componente, é composto dos recursos mais importantes para fazer
um Modelo de Negócio funcionar. Os recursos podem ser categorizados como: físico, incluindo
espaços físicos, equipamentos e sistema; intelectual, incluindo marcas, conhecimentos
particulares, patentes e registros; parcerias e banco de dados; humano e financeiro.
O próximo componente, Atividades-Chave, caracteriza as ações mais importantes que uma
empresa deve executar para fazer um Modelo de Negócio operar com sucesso.
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O oitavo componente, Parcerias Principais, descreve a rede de fornecedores e os parceiros
que fazem o Modelo de Negócio funcionar. As empresas criam alianças para otimizar seus
modelos, reduzir riscos ou adquirir recursos. As parcerias podem ser de diferentes tipos:
alianças estratégicas entre não competidores, coopetição, que são parcerias estratégicas entre
concorrentes, joint ventures para desenvolver novos negócios e relação comprador/fornecedor
para garantir suprimentos confiáveis.
O último componente a ser descrito, Estrutura de Custo, apresenta os custos mais importantes
envolvidos na operação de um Modelo de Negócio específico. As duas grandes classes dessa
estrutura são direcionadas pelo custo — que são empresas que se concentram em minimizar
o custo sempre que possível — e pelo valor — que são empresas que estão mais preocupadas
com a criação de valor, tendo sua proposta de valor de alto nível de personalização.
Os componentes descritos anteriormente abrangem as quatro áreas principais de um negócio:
clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Essas áreas são divididas, quanto aos
componentes, da seguinte forma: clientes é composta de Segmentos de Clientes, Canais e
Relacionamento com Clientes; oferta inclui a Proposta de Valor; infraestrutura está relacionada
às Atividades-Chave; Recursos Principais e Parcerias Principais; e viabilidade financeira, que
inclui Estrutura de Custo e Fontes de Receita.
Esses componentes formam a base para uma ferramenta conhecida como Business Model
Canvas, ou seja, o quadro do Modelo de Negócio apresentado na figura 02.

Figura 02 – O quadro do Modelo de Negócios (Osterwalder e Pigneur, 2011, p. 44).

Para atingir o sucesso na construção de Modelos de Negócios, Osterwalder e Pigneur (2011)
exploram seis técnicas de design: Insights dos Clientes, Ideação, Pensamento Visual, Protótipos,
Contando Histórias e Cenários.
A técnica chamada de Ideação, metodologia aplicada neste estudo, é descrita como um
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processo criativo para compartilhar conhecimentos e priorizar os mais importantes. Esse
processo é indicado para estudos e criação de modelos de negócios em organizações formadas
por pessoas criativas e diversificadas. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), o processo de
ideação, conduzido por um facilitador, é dividido em cinco etapas, podendo ser adaptadas de
acordo com o ambiente desenvolvido.
A primeira tem como objetivo formar uma equipe diversificada para disseminar conhecimentos
e ideias. A segunda seria a imersão da equipe para estudar os clientes e os prospectos. Na
terceira etapa, a equipe deve expandir a gama de soluções possíveis para cada componente
por meio de brainstorming, para, na quarta etapa, priorizar as ideias geradas com a adoção de
critérios de seleção. A última etapa deve criar até cinco potenciais inovações de Modelo de
Negócios.

2 | DESENVOLVIMENTO
O estudo proposto tem características de uma pesquisa exploratória realizada com a utilização
de metodologia e criação do quadro do modelo de negócios por meio da técnica de ideação,
proposta por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, com base na revisão de literatura do
Business Model Generation — Inovações em Modelos de Negócios.
O método a ser utilizado pautou-se nas fases do processo de Ideação, um exercício em grupo
para discutir ideias e compartilhar conhecimentos com o objetivo de descrever os nove
componentes do modelo de negócio. As fases foram adaptadas pelo facilitador desta técnica
de acordo com as necessidades do IOB e se estruturaram conforme a descrição a seguir.
1. Composição de um grupo de trabalho. Na primeira fase, o grupo de trabalho foi
selecionado a partir da análise de perfil e experiência em projetos específicos do IOB nos
últimos dois anos. O convite para os possíveis componentes do grupo de trabalho foi
enviado, por e-mail, com a explicação de como seria conduzido o processo e o respectivo
tempo necessário para esse trabalho.
2. Imersão. Nesta fase foi realizado um estudo aprofundado, pelos membros do grupo de
trabalho, dos principais projetos desenvolvidos pelo IOB.
3. Expansão. Nesta fase foi realizada uma reunião com o grupo de trabalho composto e
apresentou-se o quadro do modelo de negócios com a definição dos seus nove componentes.
Com a utilização da técnica de brainstorming, todos os envolvidos contribuíram para a
análise dos componentes, dentro dos principais projetos do IOB, para elaborar o quadro
do modelo de negócio.
4. Definição do quadro do Modelo de Negócio atual do IOB. Nesta fase, as experiências
e os conhecimentos compartilhados e as informações levantadas foram priorizadas, com
o objetivo de descrever os nove componentes do quadro do modelo de negócio atual do
IOB. Veja a seguir a definição dos noves componentes do IOB.
O primeiro componente, Segmentos de Clientes, é formado por gestores esportivos, treinadores
e atletas. Ao analisar os diferentes tipos de segmentos de clientes existentes, o segmentado seria
o mais o próximo do IOB, devido à distinção de seus segmentos de mercado com necessidades
e problemas sutilmente diferentes, ou seja, todos os segmentos são carentes de capacitação,
formação e/ou suporte para o seu desenvolvimento.
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O segmento de gestores esportivos é atendido por três principais cursos direcionados a públicos
com pouca diferenciação. Os cursos conhecidos como Curso Avançado de Gestão Esportiva
(CAGE) e Fundamentos da Administração Esportiva (FAE) são dirigidos às principais
instituições esportivas do Brasil. Já o Curso de Administração Esportiva (CAE) está sofrendo
uma alteração de escopo, mas até 2012 era realizado por meio de parcerias com as secretarias
de diversos estados do Brasil que tinham lacunas, no conhecimento de noções gerais e básicas
do esporte, necessárias ao alicerce do processo de formação dos envolvidos na área esportiva.
Já o segmento de treinadores está incluso na Academia Brasileira de Treinadores (ABT), que
contempla as modalidades: atletismo, ginástica artística e natação. A ABT desenvolve suas
atividades por meio do Curso de Esporte de Alto Rendimento, dividido em duas áreas de
concentração: Desenvolvimento Esportivo e Aperfeiçoamento Esportivo.
No segmento de atletas, o núcleo atendido, atualmente, são os atletas que encerraram ou estão
em via de encerrar suas carreiras esportivas e desejam se preparar para enfrentar o mercado de
trabalho de forma planejada e coerente com suas aptidões. Pretende, futuramente, se estender
aos jovens talentos e aos atletas em plena atividade.
O segundo componente, Proposta de Valor, descreve como o IOB entrega produtos e serviços
que criam valor para cada segmento de clientes, atendendo às necessidades e ajudando a
resolver os problemas por meio da oferta de produtos e serviços.
Para o segmento de gestores esportivos, o IOB entrega valor a partir dos principais objetivos:
promover e expandir habilidades e conhecimentos necessários para um gerenciamento mais
efetivo das organizações esportivas do país; incentivar a análise, discussão, produção de
conhecimento e desenvolvimento de propostas de soluções concretas de situações-problema
encontradas em organizações esportivas; fomentar o intercâmbio de informações e o
desenvolvimento de uma rede de contatos profissionais entre os gestores.
Os três principais cursos têm entregas diferentes relacionadas à estrutura e aos serviços/
produtos oferecidos. O curso CAGE é dividido em quatro módulos presenciais e três módulos
a distância. A programação desse curso é composta de atividades teórico-práticas, dinâmicas,
discussões em grupos e produção de trabalhos e projetos, de forma que todas essas ações possam
ser transformadas em soluções concretas para as organizações esportivas do país. O material
didático, baseado no manual Managing Olympic Sport Organizations (MOSO), produzido
pela Solidariedade Olímpica Internacional (SOI), 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 Esportivos. Além disso,
o corpo docente é composto de profissionais com alto nível acadêmico e esportivo, e de
especialistas nas seis áreas de estudo.
O CAGE está na quarta edição e tem uma ampla produção acadêmica formada por estudos
de casos, trabalhos de conclusão de curso (TCCs) em formato de artigos científicos, além do
periódico com os melhores TCCs de duas edições consecutivas. O curso é certificado pelo
COI e chancelado pelo IOB.
Já o curso FAE foi formatado nos moldes de ensino a distância (EAD) com duração de
3 meses. Toda a sua programação é composta de atividades teórico-práticas, discussões em
grupos, avaliações e produção do conhecimento de forma colaborativa. O material didático
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baseia-se no Manual de Administração Esportiva, produzido pela SOI, com referências
teóricas, ilustrações, exemplos e exercícios que abrangem as áreas relacionadas ao Movimento
Olímpico e à Administração de Organizações Esportivas. O corpo docente é formado por
colaboradores do COB com conhecimentos específicos nos assuntos abordados. O FAE está
iniciando a sua sexta edição e tem a certificação do COI e a chancela do IOB.
Por fim, o curso CAE tem seu formato todo presencial, composto de aulas teóricas e práticas,
incluindo palestras, trabalhos em grupo, debates e avaliações com duração de 40 horas. O
material didático é baseado no mesmo manual e corpo docente, até 2012, tendo sido definido
de acordo com os temas das palestras.
Quanto ao segmento de treinadores, o IOB criou a Academia Brasileira de Treinadores (ABT),
cujo objetivo é complementar, por meio de atividades de cunho educacional de qualidade,
a formação profissional de treinadores, na dimensão do esporte de alto rendimento. Com o
grande crescimento dos esportes olímpicos no País, foi identificada uma lacuna no sistema
educacional brasileiro, na formação de treinadores para o esporte de alto rendimento.
Em consequência, constatou-se, na área do esporte, uma carência de recursos humanos
especializados em treinamento esportivo na infância, na adolescência e na fase adulta.
Dentre as principais finalidades da implementação da ABT, encontram-se a capacitação de
treinadores para planejar, organizar, promover e avaliar planos, programas, projetos e atividades
pertinentes à área de treinamento esportivo; a estimulação da visão crítica do treinador; a
estruturação de um modelo de avaliação e valorização de treinadores no Brasil e a certificação
de treinadores identificados por níveis de formação acadêmica e resultados esportivos.
A ABT desenvolve suas atividades por meio do Curso de Esporte de Alto Rendimento,
dividido em duas áreas de concentração: Desenvolvimento Esportivo e Aperfeiçoamento
Esportivo. O treinador de Desenvolvimento Esportivo trabalha o desenvolvimento do atleta,
em um processo de preparação de muitos anos, proporcionando ao jovem a oportunidade
de vivenciar movimentos generalizados. Já o treinador de Aperfeiçoamento Esportivo busca
o resultado esportivo de excelência, o qual se caracteriza, na prática, pelos recordes e vitórias
em competições de diversos níveis. O Curso de Esporte de Alto Rendimento foi estruturado
em três níveis: Fundamento, Aprofundamento e Especialização. Esses níveis são formados por
módulos presenciais, a distância e de estágios e duram aproximadamente 2 anos.
A primeira turma da ABT foi formada por 106 treinadores das modalidades atletismo, ginástica
artística e natação e teve seu corpo docente composto por mais de 70% dos profissionais com
formação mínima de doutorado, além de ampla experiência no cenário esportivo.
No segmento de atletas, o Programa de Apoio ao Atleta (PAA) está sendo desenvolvido de
forma a prover aos atletas condições favoráveis para que possam conquistar o mesmo sucesso
alcançado em suas carreiras esportivas, na fase de transição de carreira e no futuro ingresso
no mercado de trabalho. Os atletas podem ser beneficiados por meio de diferentes serviços,
objetivando na promoção educacional e no suporte na transição da carreira esportiva, como
oportunidades de estágios, programas de trainees e vivências profissionais; aquisição de bolsas
de estudo em diferentes áreas e processos de coaching. Os atendimentos são ministrados por
um coach escolhido que, além da sua formação profissional e grande experiência na área de
coach, também foi atleta olímpico.
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O programa dura, em média, um ano, sendo dividido por ciclos de atividades e, para cada
ciclo, serão realizadas palestras, seminários, encontros, dinâmicas, entre outras ações.
No componente Canais, foram descritas as fases do canal para cada segmento de clientes.
No segmento de gestores esportivos, o conhecimento é identificado por meio de convites
via e-mail para as principais instituições esportivas do Brasil e ferramentas de comunicação
interna, como o site do COB — COB Comunica — que é a divulgação interna via e-mail
para os colaboradores, mural de informações do COB, distribuído em paredes próximas às
áreas, e intranet do COB. A avaliação é realizada pelos clientes por meio de divulgação de
experiências através de pessoas que participaram dos cursos, conhecida como boca a boca,
da certificação do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da chancela do IOB. Na fase de
seleção, os gestores esportivos escolhem o curso por meio da análise de documentos, como o
informativo de divulgação e o conteúdo programático do curso enviados por e-mail, network,
que é possível de ocorrer nos cursos, além de o curso ser certificado pelo COI e chancelado pelo
IOB. A fase da entrega, definida neste estudo como conteúdo do curso, é o material didático
tanto presencial (aulas, estudos de casos apresentados, manual produzido pela SOI) como o
disponibilizado na plataforma de ensino a distância. A última fase, comunicação realizada
pós-curso ou após o encerramento dos módulos presenciais e a distância, é o preenchimento
de formulários de feedback e de impacto enviados aos alunos para avaliarem determinados
itens do curso.
Para o segmento de treinadores, o conhecimento sobre o curso é enviado por e-mails da
mailing list contemplando as principais instituições esportivas do Brasil relacionadas às
modalidades que seriam atendidas no curso, site do COB e divulgação da presença de
presidentes e superintendentes das confederações dessas modalidades no lançamento do curso
para a imprensa. A avaliação pelos treinadores é influenciada pela opinião de profissionais
com expertise na área esportiva, pela comunicação de membros-chave das confederações e pela
chancela do IOB. Já a seleção realizada pelos treinadores do seu ingresso, no curso, é analisada
pela divulgação por edital, conteúdo programático do curso, network durante o curso,
presença de corpo discente renomado, corpo docente com alto nível de formação, possível
aproximação de líderes das modalidades e a chancela do IOB. A fase da entrega, conteúdo,
ocorre por meio de material didático tanto presencial (como aulas, palestras, aulas práticas,
material produzido pelo corpo docente) como por documentos e aulas disponibilizadas
na plataforma de ensino a distância. A última fase, comunicação após o encerramento dos
módulos presenciais e a distância, é composta do preenchimento de formulários de feedback
pelos alunos para avaliarem os principais itens do curso.
As fases do canal no segmento dos atletas são bem diferenciadas das descritas anteriormente. A
fase do conhecimento do Programa de Apoio ao Atleta ocorre por meio de convite individual,
contato por telefone e boca a boca entre atletas que já participaram da edição anterior. A
avaliação dos atletas é analisada pelos serviços disponibilizados, como cursos de graduação,
de idioma, entre outros, experiência esportiva do coach e custeio de passagem, hospedagem e
alimentação realizado pelo COB, nos eventos, durante o período do Programa de Apoio ao
Atleta (PAA). A fase de seleção compete ao Conselho Acadêmico Esportivo (CAE), o qual
envia uma comunicação, por e-mail, além de entrar em contato por telefone. A entrega da
proposta de valor ao cliente acontece durante o encontro de lançamento, atendimento de
coaching, seminários, suporte na inserção ao mercado de trabalho, teste vocacional e presença
de parceiros dos serviços disponibilizados. A fase final, conhecida como comunicação após
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o encerramento do programa, inclui o preenchimento do formulário de feedback pelo atletas
participantes com o objetivo de avaliar os principais serviços disponibilizados pelo programa
e, com isso, criar relatórios para cada atleta com a evolução dele, tanto pessoal quanto
profissional durante o PAA.
O componente Relacionamento com Clientes aborda o tipo de relação que o IOB estabelece
com cada segmento de clientes específico. Com os gestores esportivos, o IOB apresenta
diversas categorias de relacionamento, como a assistência pessoal por meio da interação por
e-mail e telefone, entre a direção do curso e os alunos; a comunidade pela comunicação entre
os alunos, que é disponibilizada na plataforma de ensino a distância; o self-service, que ocorre
principalmente em cursos de ensino a distância por não manter contato direto com alunos;
e serviços automatizados, que são utilizados em cursos compostos de módulos a distância,
como disparo de e-mails programado pela plataforma.
No relacionamento com os treinadores, além das categorias descritas anteriormente, também
há o relacionamento conhecido como cocriação, mediante a participação de alunos específicos,
na colaboração de ações realizadas no curso, como nos módulos de estágios internacionais da
Academia Brasileira de Treinadores, da qual treinadores-chave da modalidade participam de
forma colaborativa.
Já o relacionamento com os atletas, por ser um segmento mais específico, é realizado na forma
de assistência pessoal dedicada, ou seja, tratamento exclusivo e quase individual com cada
participante do PAA.
O quinto componente, Fontes de receitas, no IOB, é formado pela receita proveniente da Lei
Agnelo Piva e da Solidariedade Olímpica Internacional (SOI). Os cursos oferecidos para
gestores esportivos têm reembolso pela SOI de 2% dos custos gastos e o restante é coberto
com os recursos da Lei Agnelo Piva.
Os segmentos de treinadores e atletas têm todos os seus custos advindos dos recursos da Lei
Agnelo Piva.
Em Recursos Principais, foram analisados os insumos utilizados pelo IOB, os quais se dividem
em físicos, intelectuais, humanos e financeiros. Dentre os recursos físicos para realizar os
cursos do IOB, há o Parque Aquático Municipal Maria Lenk, COB, Centro Olímpico
de Treinamento e Pesquisa (SP), Esporte Clube Pinheiros, além de instalações esportivas
e educacionais em todo o Brasil. Com relação aos principais equipamentos utilizados,
encontram-se material de tecnologia, mobiliário e aparelhos de tradução simultânea. Já o
sistema utilizado para os cursos, tanto para inscrição como para atualização de informações
do andamento dos alunos durante o curso, foi o Sistema de Registro de Informações (SRI).
Ao analisar os recursos intelectuais do IOB, foram relacionados como os mais importantes: a
expertise do corpo docente, as publicações disponibilizadas nos cursos, a plataforma de ensino
a distância, treinamentos, a certificação do COI e a chancela do IOB.
Os recursos humanos, essenciais ao crescimento dos cursos, são compostos pela equipe do
IOB, pelos corpos discente e docente de todos os cursos, áreas de apoio do COB, que dão
suporte quando necessário, voluntários que auxiliam na operação dos cursos e o Conselho
Acadêmico Esportivo (CAE), que participa de decisões importantes na seleção do corpo
discente dos cursos e tem formações diferentes, dependendo do segmento.
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Quanto aos recursos financeiros, são feitos estudos de formas de garantias financeiras, ou
seja, opções de financiamento estabelecidas. No IOB, os recursos financeiros utilizados para
realizar suas atividades provêm de reembolsos realizados pela SOI, previsões orçamentárias
aprovadas pela Superintendência Financeira do COB e eventuais solicitações de despesas
extraorçamentárias.
O sétimo componente, Atividades-chave, descreve as ações mais importantes que o IOB
precisa executar para operar com sucesso. Tais atividades são necessárias para criar e oferecer
a proposta de valor dos clientes. Para o IOB, as atividades-chave incluem a formação e o
aperfeiçoamento profissional de alta qualidade por meio de programas de capacitação e
desenvolvimento de gestores, treinadores e atletas, visando a contribuir para o esporte nacional
de alto rendimento nos âmbitos organizacional e individual.
Parcerias Principais é o componente formado pelos fornecedores essenciais e os parceiros
mais relevantes à realização dos projetos. O IOB possui fornecedores para serviços como
alimentação, material de tecnologia e mobiliário, mas tem como principal fornecedor a
empresa da plataforma de ensino a distância devido à importância desta em realizar os cursos.
Já os parceiros do IOB são as superintendências do COB, que contribuem com recursos
humanos nos procedimentos internos, e a SOI, que disponibiliza conteúdo exclusivo e
específico para determinados segmentos do IOB.
O último componente, Estrutura de Custo, está relacionado aos custos fundamentais
diretamente envolvidos nos recursos principais, nas atividades-chave e nas parcerias
importantes. Com o estudo realizado das previsões orçamentárias versus gastos realizados nos
projetos do IOB, foram identificadas as linhas de custos mais impactantes. As linhas de custos
identificadas foram: pagamento de recursos humanos, serviços de transporte, que incluem,
principalmente, passagens aéreas, desenvolvimento de material didático para os cursos, serviço
de alimentação, módulos presenciais dos cursos, hospedagem de corpos docente e discente de
acordo com o curso, contratação de aluguel de material de tecnologia e mobiliário e despesas
com identidade visual a partir do material de papelaria do IOB.
Conforme os componentes descritos durante os encontros com o grupo de trabalho, foram
geradas discussões, nas quais se identificaram algumas oportunidades de melhoria, em
determinados componentes, como Canais, Fontes de Receitas, Parcerias Principais e Estrutura
de Custo dentro do quadro do modelo de negócio do IOB.
O componente Canais, tendo a fase de conhecimento limitada a ferramentas da comunicação
utilizadas pelo COB, pode estabelecer um canal através de redes sociais para divulgar inscrições
e disseminar conhecimentos e casos de sucesso dos cursos oferecidos pelo IOB.
Os componentes conhecidos como Parcerias Principais, Fontes de Receita e Estrutura de Custo,
se estudados em conjunto, podem propor melhores oportunidades para o crescimento do
IOB. Ao analisar o valor de mercado do IOB, poderiam ser utilizadas técnicas de valuation
para determinar os ativos tangíveis, como custos operacionais, e os ativos intangíveis,
como capital intelectual, marca, entre outros. Com isso, o IOB apresentaria seus principais
projetos aos parceiros com o intuito de investirem nas principais linhas de custos dos cursos
oferecidos. No momento atual, as parcerias também são restritas devido ao acordo de
programa de marketing conjunto, conhecido como JMPA, entre o Comitê Organizador dos
Jogos Olímpicos Rio 2016 e o COB, no qual foi definido, entre outros pontos, que o COB
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receberá uma porcentagem das parcerias estabelecidas pelo Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos Rio 2016.
Outras discussões podem surgir com o estudo aprofundado, em futuras análises de
determinados componentes do quadro definido neste trabalho, sendo impactado também
por possíveis mudanças na instituição que estabelece, o COB.

3 | CONCLUSÃO
Ao estudar o significado do termo “modelo de negócio”, muitos outros termos são utilizados para
explicá-lo. Dentre todos os significados, o mais respeitado para os empreendedores é o do Alexander
Osterwalder: “O modelo de negócio descreve como uma organização cria, entrega e captura valor”.
Para melhor representar o modelo de negócio do IOB, foi utilizada a ferramenta chamada Business
Model Canvas. Esse modelo, objeto do estudo deste trabalho, é uma dessas estruturas voltadas para
instituições, que estão em busca de um modelo de negócios voltado ao mercado.
O objetivo principal deste artigo foi construir o quadro do modelo de negócio atual do
IOB, demonstrando como esse departamento do COB cria e entrega valor a seus clientes
atualmente. Para isso, primeiro foi realizado um estudo aprofundado da construção deste
quadro a partir dos seus nove componentes. Em seguida, utilizou-se a técnica de Ideação,
processo que compartilha experiências e conhecimentos por meio de encontros, com o objetivo
de descrever esses componentes em meio ao grupo de trabalho formado por colaboradores
do IOB de diversos projetos, proporcionando, assim, uma variedade de opiniões e pontos de
vista, agregando valor e consistência ao trabalho.
Por fim, esperam-se, como resultado deste trabalho, tanto o amadurecimento e a reflexão do
grupo de trabalho, que participou da construção do modelo de negócio atual do IOB, quanto
a disseminação desse novo conhecimento na área. Esse grupo será importante para a realização
do próximo nível, mais aprofundado, iniciado em seguida. O próximo nível constará em um
estudo do modelo de negócios com o objetivo de identificar possíveis cenários para o IOB a
partir das expectativas do mercado do esporte do Brasil.
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RESUMO

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) criou o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) com o objetivo de atuar de forma marcante, nos pontos sensíveis da estrutura que rege o esporte de alto
rendimento no País. Um de seus propósitos primordiais é melhorar a capacidade de gestão
dos colaboradores, nas diversas instituições ligadas diretamente a essa estrutura. O Curso
Avançado de Gestão Esportiva (CAGE), com duração de 13 meses, montado nos moldes de
uma pós-graduação, está em sua 4“ edição e já atendeu mais de 100 dirigentes esportivos de
diferentes origens. Nada mais efetivo do que, por meio de pesquisa criteriosa, submetê-lo a
uma avaliação, junto aos ex-alunos, quanto ao currículo, aos ensinamentos que se propõe a
transmitir e a sua real aplicabilidade. A metodologia aplicada é baseada nos modelos de KPI
(Key Performance Indicator), BSC (Balanced Scorecard), e ciclo PDCA, além de questionários e
entrevistas. A proposta do trabalho é demonstrar a importância da utilização dos indicadores
de avaliação e desempenho na gestão de instrumentos educacionais da área esportiva.
Palavras-chave: indicadores, desempenho, estratégia, capacitação, Instituto Olímpico
Brasileiro.

ABSTRACT

The Brazilian Olympic Committee (COB) has established the Brazilian Olympic Institute (IOB)
with the purpose of taking effective action on the sensitive points of the structure on which elite
sport is based in Brazil. One of its primary goals is to improve staff management skills in the various institutions that are directly linked to this structure. Formatted as a post-graduation course,
the 13-month duration Advanced Sport Management Course, ASMC, has now reached its 4th
edition, and has already been attended by over 100 sport officials from different areas. Nothing can
be more effective than to submit it to an evaluation by its former students by means of a carefully
designed survey of the course program, and of the knowledge it intends to convey and its actual
applicability. The selected method is based on the models of the KPI (Key Performance Indicator),
the BSC (Balanced Scorecard), and the PDCA cycle, besides questionnaires and interviews. The
objective of this study is to demonstrate the significance of the use of evaluation and performance
indicators in the management of educational tools in the area of sports.
Keywords: indicators, performance, strategy, capacity, Brazilian Olympic Institute.
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1 | INTRODUÇÃO
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a maior entidade esportiva do Brasil, tem estabelecido
patamares progressivos de crescimento para fazer jus ao desafio de colocar o Brasil no seleto
grupo dos dez maiores ganhadores de medalhas esportivas a partir dos Jogos Olímpicos de
2016, no Rio de Janeiro. Entre eles, destaca-se a criação do departamento de educação, o
Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), cujo principal objetivo é gerar e difundir conhecimento
profissional de qualidade, valendo-se de programas de capacitação e desenvolvimento, por
meio de cursos, seminários, congressos e outros eventos acadêmico-científicos. Por meio
dessas iniciativas, o IOB busca contribuir significativamente para o desenvolvimento e o
amadurecimento do esporte nacional de alto rendimento. Diante de objetivos tão ambiciosos,
impõe-se a adoção de indicadores de avaliação e resultados que se apliquem ao próprio
Instituto.
Segundo Neves (2009, p.32), é importante que toda medição para avaliar o desempenho de
uma organização esteja alinhada à sua estratégia, e que seus indicadores sejam desdobrados
nos três principais níveis de decisão da organização.

Figura 01: Principais níveis de decisão da organização (adaptada de NEVES, 2009)

Atualmente, com os modelos de gestão cada vez mais descentralizados, encontramos uma
sistemática conhecida como “indicadores inteligentes”. Eles podem ser apresentados em três
níveis, como mostra a figura 01, a partir de um método denominado PDCA (Plan, Do,
Check, Act), que atua diretamente no controle da gestão organizacional. Conhecer o PDCA
torna-se, portanto, peça-chave, com o intuito de controlar o processo, fazendo contínuas
melhorias para, caso necessário, mudar e/ou aperfeiçoar o cenário encontrado. A iteração
desse método, dentro do processo, nos permite alcançar gradativamente o objetivo ou a meta
proposta, o que gera o funcionamento e chegar mais perto do resultado esperado, com um
controle de qualidade.
Um meio utilizado para fazer a checagem (Check) e os ajustes (Act) são os indicadores de
desempenho (KPIs), que podemos definir como uma ferramenta do planejamento e controle
das operações, que serve diretamente para medir o nível de desempenho de um processo dentro
da organização. De acordo com Kaplan e Norton (2001), os indicadores devem traduzir a
estratégia da empresa e devem ser utilizados para auxiliar qualquer um na organização na
tentativa de atingir as prioridades estratégicas. Dessa forma, as empresas serão capazes não
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apenas de criar uma estratégia, mas também de implementá-las ao longo do processo.
MacArthur (1996) conceitua indicador de desempenho como a quantificação do modo de
realização das atividades, a fim de compará-las às metas especificadas. E, para Callado et al.
(2008), a correta definição consiste, em um primeiro momento, em entender o significado
institucional e, depois, visualizar a aplicação na organização.
Baseado nas referências dos autores acima, concluímos que os KPIs podem servir de
instrumento para medir a performance e o desempenho da gestão. Para cada meta existente,
podemos identificá-los por grupos, de forma que obedeçam as suas próprias características.
Mas como identificar esses indicadores capazes de medir a performance da organização?
Podemos reconhecê-los, determinando o que é importante para o indivíduo, bem como a
influência do seu trabalho para a equipe e/ou organização em que está inserido. Em síntese,
podemos dizer que as performances individuais obtidas por aqueles que compõem as equipes
são equivalentes ao conjunto que determina o desempenho da organização.
Uma das formas usadas na identificação desses KPIs é a partir de um método constantemente
aplicado denominado balanced scorecard, mais conhecido como BSC. Criado em 1992, por
Kaplan e Norton, tem como objetivo original impulsionar a criação de valor, em longo prazo,
dentro das organizações. Esse modelo é usado com frequência, uma vez que combina métricas
financeiras e não financeiras de desempenho.
O BSC serve para estimar o desempenho da organização e é mensurado por quatro
perspectivas — dos clientes; dos processos internos; do aprendizado e crescimento; e financeira
— que permitem descrever as estratégias de forma muito clara, uma vez que todas elas estão
interligadas, formando uma relação de causa e efeito. A primeira serve para explicar como
os consumidores veem a organização; a segunda diz respeito às competências internas da
organização, como habilidades gerenciais, recursos humanos e desempenho operacional; a
terceira perspectiva é a parte que fala sobre inovação e processos de aprendizagem contínua;
por fim, o modelo completa o ciclo analisando uma perspectiva de como a empresa lida com
seus stakeholders (KAPLAN; NORTON, 2005). Segue o quadro proposto por esse modelo.

Figura 02. Balanced scorecard (KAPLAN; NORTON, 2005)
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O objetivo principal deste trabalho é identificar quais são os indicadores que nos possibilitam
medir o ROI (retorno do investimento realizado), dentro de um programa específico de
capacitação do IOB – o Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) – e sugerir um
modelo efetivo de controle que possa demonstrar, a partir dessa experiência, a importância
da utilização dos indicadores de avaliação e desempenho na gestão do sistema educacional e
esportivo.
Os KPIs já são utilizados desde a mudança ocorrida na administração empresarial, quando
as organizações deixaram de se preocupar em apenas dar retorno aos acionistas e passaram
a se importar com os clientes e seu público-alvo em geral. Os indicadores, portanto, foram
criados com a intenção de as empresas se aprofundarem e prestarem atenção ao que estava
ocorrendo ao redor. Além disso, quando houvesse necessidade de mudanças, que essas não
fossem realizadas por pressão, e sim que as organizações escolhessem o melhor momento de
fazê-las.
A relevância do estudo corrobora o fato de que, na atual gestão estratégica organizacional,
a aplicação desses indicadores de avaliação e desempenho nos processos estratégicos das
organizações conquistou espaço, pois eles mostram exatamente como a empresa é vista por
seus clientes internos e externos e pelo mercado em geral.
Os resultados obtidos com esse estudo poderão servir de subsídio para que o IOB alcance
sua visão de “ser a instituição líder nacional em educação para o esporte olímpico, sendo
reconhecida pelas organizações que possuem influência no esporte de alto rendimento,
formando e capacitando gestores, treinadores e atletas, contribuindo positivamente nas
entregas dos grandes eventos e nos resultados esportivos do Brasil, até 2016”, no mapa
estratégico e torne-se exemplo para as demais instituições educacionais voltadas para o esporte
no País.

2 | DESENVOLVIMENTO
Para atingir o objetivo proposto no estudo, foram realizadas pesquisas quantitativas com
alunos e ex-alunos que passaram por três edições do CAGE, a fim de identificar a forma
como esse curso é visto por seus clientes internos e pelo mercado esportivo. Outra pesquisa
realizada foi qualitativa, por meio de entrevistas com gerentes de áreas estratégicas que
possuem know-how em traduzir as metas dos projetos e criam indicadores de acordo com os
mapas estratégicos das organizações.
O processo inicial foi feito dentro do COB, com a gerência da Unidade de Gestão Estratégia
e Legado, com o intento de traduzir os mapas do COB e do IOB e analisar os objetivos
estratégicos que foram propostos nos respectivos mapas. Paralelamente, foi formada uma
comissão interna para definir quais seriam os primeiros indicadores que pudessem expressar
uma parte do cenário encontrado e possibilitar uma pronta intervenção de melhoria, em uma
próxima edição do CAGE, por meio do método PDCA.
Definiu-se que qualidade e eficácia seriam as chaves para o ponto de partida na identificação
dos indicadores dentro do projeto CAGE, que atende a uma caixa/meta específica do mapa
estratégico do IOB: “formar recursos humanos altamente capacitados”.
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O CAGE é um curso com duração de 13 meses, nos moldes de uma pós-graduação, que
tem como finalidade promover e expandir habilidades e conhecimentos necessários para um
gerenciamento mais efetivo das organizações esportivas do País. Dividido em sete módulos,
quatro deles presenciais e três a distância, é composto por seis disciplinas. Para os módulos a
distância, é usada uma plataforma de ensino que possibilita ao aluno acessar todo o conteúdo
das disciplinas estudadas online e interagir com os demais participantes do curso. As avaliações
são feitas tanto nos módulos presenciais como nos módulos a distância e, ao final do curso, o
aluno apresenta um trabalho de conclusão.
Os dados da pesquisa quantitativa foram coletados numa amostra de 107 indivíduos, por meio
de perguntas específicas que pudessem responder às metas correspondentes aos indicadores
“pais” e “filhos”, que foram pré-determinados pela comissão por meio do BSC aplicado ao
programa. Para todo indicador sugerido e identificado, foi feita e analisada cada pergunta do
BSC, como mostra a figura 02.
Além disso, foi realizado um levantamento com entrevistas junto à área de Unidade Estratégica
e Legado do COB para entender como foi o processo de identificação dos indicadores do
Comitê Olímpico Brasileiro, com o propósito de dar suporte ao processo de identificação dos
indicadores, tendo como projeto-piloto o CAGE.
As tabelas que veremos a seguir mostram os dados brutos da pesquisa, na qual o campo 5
equivale a “muito satisfeito” e campo 1 a “muito insatisfeito”. O indicador “pai” é o que está
diretamente ligado à meta, mas para atingi-la é preciso quantificar os indicadores “filhos”,
pois eles influenciam na avaliação do cenário.
Tabela 01. Meta estabelecida: fornecer conteúdo atualizado por meio de professores altamente capacitados nos
módulos presenciais

455

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Tabela 02. Meta estabelecida: disponibilizar conteúdo a distância atualizado e de fácil acesso

Tabela 03. Meta estabelecida: ser transparente nos critérios de avaliação

Tabela 04. Meta estabelecida: aplicabilidade prática dos estudos de caso em sua realidade profissional
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Tabela 05. Meta estabelecida: uso prático do conteúdo estudado do módulo no seu atual trabalho.

Através da ferramenta dashboard, que é um painel de tradução e controle dos indicadores,
podemos avaliar que o indicador proposto na tabela 01 nos evidencia que os indivíduos
que participaram da pesquisa estão muito satisfeitos com o conteúdo abordado no curso.
O indicador proposto na tabela 02 nos mostra que a satisfação com a plataforma de ensino
a distância oferecida pelo curso está no nível, com uma tendência a tornar-se regular. Isso
nos permite aferir que melhorias precisam ser feitas para torná-la uma ferramenta superior à
atualmente oferecida aos alunos. O indicador proposto na tabela 03 ressalta um cenário de
extrema atenção: os alunos não estão plenamente satisfeitos com a comunicação e a clareza
das informações fornecidas pelo CAGE, em relação aos critérios de avaliação. As tabelas 04
e 05 merecem tratamento diferenciado, uma vez que nelas se encontra o ponto focal do
CAGE, ou seja, a aplicação efetiva pelos alunos, do que foi aprendido, em suas respectivas
organizações. Ainda que ambos os indicadores se situem no nível bom, recomenda-se, por sua
importância, que se concentrem esforços para levá-los ao nível ótimo. Só assim garantiremos
o êxito total do curso.
Para essas análises foram definidos os percentuais abaixo, nos quais ruim varia de 0% a 65%;
regular de 65% a 85%; bom de 85% a 95% e ótimo de 95% a 100%. A figura a seguir
mostra a fotografia atual da situação do CAGE.

Figura 03. Dashboard do CAGE
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Podemos assegurar que os resultados encontrados foram fruto da metodologia estudada,
aplicada, analisada e avaliada do programa. O dashboard mostra que estamos no caminho
certo, mas que são necessários ajustes no processo para alcance da visão do IOB.

3 | cONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos dias de hoje, o processo constante de mudança no mercado, impulsionado pela
globalização, fez com que as organizações procurassem, de forma incessante, investir no
preparo de seus funcionários e na modernidade de sua administração, de modo a viabilizar
a conquista de seus objetivos estratégicos. Em teoria, os instrumentos tradicionais da lógica
burocrática das empresas deram lugar a novas abordagens capazes de produzir respostas
condizentes com a boa governança corporativa, que se refletem em convergência de esforços,
economias de escala e melhorias sustentadas em uma estrutura com custos inevitáveis. Nesse
contexto, para não depender exclusivamente da qualidade do papel do líder, poderão ser
utilizadas ferramentas que permitam melhorar a efetividade da organização.
De acordo com o que o norte-americano Dave Ulrich, um dos maiores especialistas em
Recursos Humanos do mundo, ressaltou no livro Leadership brand, o sucesso depende
basicamente de cinco ingredientes. O primeiro é a pressão por mudança, já que sua falta
acarreta o desinteresse; depois, liderança e visão, o que, não existindo, promove a desilusão.
O terceiro são pessoas comprometidas e capacitadas. A ausência desses valores promove a
desunião. O quarto é a necessidade de que os primeiros passos sejam firmes e cômodos para
não causarem frustração. Por fim, reconhecimentos efetivos, o que, inexistindo, promove a
evaporação de credo, energia e produtividade, inclusive no âmbito pessoal.
Esses ingredientes, que parecem lógicos e, até certo ponto consagrados, norteiam o trabalho
do IOB e pautaram a criação e evolução do CAGE.
É inegável, porém, que eles ganham credibilidade e valor quando o produto oferecido aos
clientes é submetido a instrumentos de avaliação.
Peter Drucker, um dos papas da Administração, afirma que: “Se você não pode medir, você
não pode gerenciar”. Assim sendo, o objeto proposto, nesse trabalho, além de pertinente,
é determinante na construção da qualidade e no desenvolvimento sustentado do Curso
Avançado de Gestão Esportiva.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo fundamental mostrar a importância que representa
para qualquer país uma estrutura de base sólida no desenvolvimento de uma modalidade
esportiva, visa diagnosticar os problemas de estrutura de base que possam atingir de forma
negativa os últimos resultados alcançados pela modalidade do boxe, no Brasil, em especial
no último ciclo olímpico, que culminou nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Baseandose em informações obtidas sobre a prática da modalidade no País que reflete a situação atual
do boxe brasileiro e aproveitando a participação de uma equipe brasileira, em dois torneios
internacionais, em Cuba, foram obtidos os dados que mostram o porquê dos altos resultados
que os boxeadores cubanos vêm obtendo, nas últimas décadas, em eventos mundiais e Jogos
Olímpicos. Eles servem de base para uma comparação entre ambos os países visando orientar
a Confederação Brasileira de Boxe o caminho a seguir mediante um planejamento estratégico,
a médio e longo prazo, para manter os resultados até agora alcançados, assim como a criação
de uma estrutura de base sólida para o desenvolvimento da modalidade de boxe, que permita,
nos próximos anos, contribuir com que o País possa alcançar as metas de estar entre os dez
primeiros, em Jogos Olímpicos, tendo em conta a importância que os esportes individuais
representam para um País em se colocar entre os principais no ranking olímpico. Os resultados obtidos, no presente trabalho, demonstraram a importância para uma nação que pretende ser potência olímpica, que pretende possuir uma estrutura de base sólida objetivando
alcançar resultados de alta expressão no campo internacional.
Palavras-chave: boxe, resultados em jogos olímpicos, centros de treinamentos, pirâmide de
alto rendimento.

ABSTRACT

The main objective of the present work is to show the importance for any country to build a solid
basic structure for the development of a sports modality/discipline. The present study aims to make
a diagnostic of the Brazilian Boxing structure and how this fundamental aspect can affect the results of the modality, especially in the last Olympic cycle, that culminated with the London 2012
Olympic Games. The study is based on the information obtained about the boxing practice in the
country which reflects its present situation and on the participation in two international competitions in Cuba. The data show the reasons why the Cuban results are high in the last decades.
Through a comparison between the two countries we can offer an orientation to The Brazilian
Boxing Confederation of a path to take, using medium and long term strategic planning to maintain the results achieved so far. With this comparison we can also orient the CBBoxe on how to
create a solid base structure to develop the boxing in Brazil that can permit the modality to achieve
the goal of being positioned between the first 10 places of the ranking in the Olympic Games, taking into account the importance that an individual sport represent to a country when trying to
reach that goal.
Keywords: boxing, Olympic results, training centers, high performance pyramid.
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1 | INTRODUÇÃO
A comparação feita com Cuba serve como referência tanto quantitativa quanto qualitativa
para análise do desenvolvimento desse importante esporte individual que atualmente ostenta
bons resultados, na arena internacional, em especial, pelas medalhas obtidas recentemente
nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Vale ressaltar que tais resultados demonstram
uma óbvia ascendência do boxe brasileiro, no esporte, contudo, enaltece a possibilidade de
atingirmos resultados ainda melhores.
Os resultados obtidos demonstraram a importância de se criar e manter uma estrutura de
base sólida objetivando alcançar resultados de alta expressão no campo internacional.
Embora o Brasil, nos últimos anos, tenha tido um crescimento quantitativo e qualitativo, em
termos de estrutura na modalidade, temos pela frente ainda um caminho longo a percorrer
visando consolidar os resultados em Jogos Olímpicos e eventos mundiais de alto nível.
Existem alguns dados históricos que comprovam o quanto o desenvolvimento do boxe
brasileiro tem sido lento, em comparação a outros países, que começaram o desenvolvimento
da modalidade de alto nível posteriormente ao Brasil e, mesmo assim, seus resultados têm
sido consistentes e estáveis por varias décadas. Vide Cuba.
A Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) foi fundada no dia 5 de março de 1933 e, desde
então, passou por várias facetas, sendo sempre responsável por reger o boxe, tanto profissional
quanto amador.
Durante estes 80 anos de existência da CBBoxe, poucos têm sido os resultados internacionais
de relevância alcançados pelo boxe brasileiro em eventos de alto nível. Entre os principais
resultados no boxe amador brasileiro encontramos os seguintes: Jogos de Londres em 1948,
nos quais o Brasil obtém suas duas primeiras vitórias, nesse tipo de evento, com o atleta Raff
Zumbano (60kg) e, 20 anos depois, nos Jogos Olímpicos de México, em 1968, sua primeira
medalha, bronze, com o atleta Servilio de Oliveira (48kg). Em Reno, Nevada, nos Estados
Unidos, em 1986, o brasileiro, José Hamilton Rodrigues, obtém 1 significativa medalha de
bronze na categoria dos 48kg. Passaram-se mais de 20 anos para o Brasil aparecer entre os
países medalhistas em eventos de caráter mundial. Em 2010, David Lourenço da Costa obteve
a medalha de ouro no Campeonato Mundial Juvenil, em Baku (Azerbaijão), e a medalha de
ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude de Singapura. Novamente em Baku, em 2011, os
atletas Everton Lopes (64 kg) e Esquiva Florentino (75kg) obtiveram as medalhas de ouro
e bronze, respectivamente, no Campeonato Mundial e, nos Jogos Olímpicos de Londres
2012, o Brasil obteve uma medalha de prata com Esquiva Florentino (75kg) e uma de bronze
com Yamaguchi Florentino (81kg). Ou seja, 44 anos depois da primeira medalha em Jogos
Olímpicos.
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Figura 01 Cronologia de resultados dos boxeadores brasileiros em Jogos Olímpicos.

Em comparação a esse panorama brasileiro, Cuba criou, em 23 de fevereiro de 1961, o Instituto
Nacional de Deportes, Educação Física e Recreação (INDER) objetivando o desenvolvimento do
esporte no país, e obteve sua primeira vitória no boxe dos Jogos Olímpicos, em Tóquio (Japão),
em 1964, com o atleta Fermin Espinoza (54 kg). Quatro anos depois, no México, em 1968,
Cuba conquistou mais 2 de prata, com Enrrique Regüirferos (63,5 kg) e Rolando Garbey (71kg).
Já nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972, o país obteve 3 medalhas de ouro,
com os atletas Orlando Martínez (54 kg), Emilio Correa (67 kg) e Teófilo Stevenson (+81 kg), 1
de prata com Gilberto Carrillo (81 kg), e 1 de bronze com Douglas Rodríguez (51 kg).

Figura 02 Cronologia de resultados dos boxeadores cubanos em Jogos Olímpicos.
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Essa comparação reflete a importância que Cuba deu desde os primeiros anos da revolução,
em 1959, ao desenvolvimento do esporte. Mediante a Lei 936 de 23 de fevereiro de 1961,
o esporte faz parte dos programas educacionais, objetivando e criando uma estrutura idônea
para o desenvolvimento mediante à formação de uma estrutura que permite a preparação de
especialistas e atletas nas mais variadas modalidades esportivas. Por isso, o curto espaço de
quatro anos entre a primeira vitória do boxe cubano, nos Jogos Olímpicos, em 1964, e as
primeiras medalhas a serem obtidas, em 1968.

2 | DESENVOLVIMENTO
Atualmente, a CBBoxe tem como objetivo manter os resultados obtidos no ciclo 2008-2012
e conta, para alcançar essas metas, com um total de 20 federações afiliadas de 19 estados (em
oito estados não possuímos federações que regem controle sobre a modalidade), assim como
uma estrutura de desenvolvimento deficiente, e que, embora exista um excelente potencial
humano para o desenvolvimento da modalidade, no Brasil, o boxe brasileiro carece da
estrutura mínima necessária para consolidar uma gestão de acordo com as metas que devemos
alcançar a partir dos resultados obtidos no último ciclo olímpico.
O objetivo fundamental do presente estudo é realizar uma comparação do trabalho de
desenvolvimento e resultados da modalidade de boxe, no Brasil, com um dos países que
têm apresentado, nas últimas décadas, altos resultados competitivos com base em adequadas
estratégias de desenvolvimento da modalidade, como é o caso de Cuba, país que chegou a
obter o 5º lugar, em Jogos Olímpicos, ao obter os 50% das medalhas de ouro da delegação
(sete). E, assim, poder definir quais os melhores caminhos a percorrer de agora em diante
para que possamos, através de um projeto sólido de longo prazo, levar o boxe brasileiro a um
patamar superior em termos de nível internacional e contribuir para o objetivo de tornar o
esporte brasileiro uma potência olímpica.
Mediante a comparação dos modelos de estrutura e de trabalho entre Brasil e Cuba,
pretendemos encontrar em quais pontos estratégicos devemos encaminhar nossos esforços
para que, em curto prazo, possamos obter e manter altos resultados, em nível internacional,
através de uma estrutura estável e duradoura.
2.1 Metodologia
A metodologia utilizada baseou-se em dados que abrangem características gerais dos dois países,
assim como dados mais específicos sobre a prática do boxe e seus resultados internacionais,
além de entrevistas feitas com treinadores de diferentes níveis de ambos os países.
Para o presente trabalho, utilizamos fundamentalmente o método de entrevista, umas de
forma direta e outras através de um questionário com os tópicos fundamentais sobre a situação
atual, em ambos os países, referentes aos seguintes tópicos:
• Quantidade de estados.
• Quantidade de municípios.
• Quantidade de locais de treinamento com fins competitivos.
• Quantidade de centros de treinamento de alto rendimento.
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• Quantidade total de técnicos.
• Quantidade de técnicos formados.
• Quantidade de técnicos que têm participação em eventos.
• Quantidade de atletas nas diferentes categorias de idade.
• Quantidade de eventos nacionais por categoria de idade.
• Quantidade de árbitros e juízes por classificação (internacional, nacional e estadual).
• Resultados em Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais.
A amostra de entrevistados e questionados foi de 63 pessoas em total, entre os quais se
encontram os presidentes das 20 federações afiliadas à CBBoxe, assim como os 5 treinadores
e 2 preparadores físicos da seleção nacional brasileira, e 10 treinadores de seleções estaduais
do Brasil, com o objetivo de levantar a situação técnica e do desenvolvimento da modalidade
do boxe no País, objetivando a obtenção dos dados de interesse com a maior precisão possível.
No caso de Cuba, no mês de junho de 2013, foram realizadas as entrevistas com o presidente
da Federação Cubana de Boxe com, quatro presidentes de federações estaduais, assim com 11
treinadores das seleções nacionais cubanas elite e juvenil e com oito treinadores de seleções
estaduais, além de outros seis treinadores cubanos que atualmente residem fora de Cuba, na
intenção de obter a maior quantidade de dados possíveis para nosso trabalho.
Também devemos esclarecer que todo o trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do
boxe na classe masculina, porque o boxe feminino foi incluído no calendário olímpico em
2010, e Cuba não incluiu ainda essa classe em seu programa esportivo.
No total, foram entrevistados 22 treinadores de ambos os países, com classificações diferentes,
desde técnicos que trabalham na base até aqueles que são responsáveis pela preparação de
atletas de alto rendimento para eventos de caráter mundial para conhecer seus cinco critérios
fundamentais, na visão de cada um deles, para o sucesso na obtenção de altos resultados
competitivos na modalidade.
Utilizaram-se os dados disponíveis na CBBoxe, referentes aos eventos internacionais
participados e seus resultados, assim como cursos nacionais realizados na última década, no
Brasil, como parte de um grande esforço na capacitação técnica de nossos treinadores.
2.2 Resultados
Referente aos critérios necessários para o sucesso, em âmbito internacional dos boxeadores,
obtiveram-se as seguintes respostas:
Técnicos brasileiros:
• Possuir um centro nacional de alto rendimento próprio.
• Possuir centros estaduais de alto rendimento atendidos por profissionais qualificados,
como base de captação e formação de atletas para alimentar o centro nacional e incentivar
os profissionais técnicos e multidisciplinares por meio de melhor remuneração em todas
as instâncias.
• Aperfeiçoar o sistema de capacitação técnica profissional em todos os níveis.
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• Melhorar a política pública para incentivar os profissionais no trabalho com o boxe.
Técnicos cubanos:
• Manter as seleções nacionais e estaduais concentradas em centro de treinamento próprio.
• Aplicação sistemática em todos os níveis dos métodos e procedimentos científicos
avançados disponíveis.
• Constante participação em eventos e competições nacionais e internacionais.
• Manter como estratégia de desenvolvimento a nomeada pirâmide de alto rendimento.
Analisando os dados obtidos no trabalho, os estruturamos em dois itens fundamentais:
• Estrutura.
• Recursos humanos.
Referente à estrutura, temos que o Brasil, por ser um país com dimensões continentais,
comparado com a ilha de Cuba, possui uma quantidade maior de instalações para a prática
da modalidade, mas não tem influência positiva no desenvolvimento do boxe.
A quantidade de centros de alto rendimento em Cuba, sem dúvida é o pilar dos altos
resultados em grandes eventos, como Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, pois
contribui grandemente na descoberta, na formação e na preparação dos talentos esportivos
que contribuem com esses altos resultados.

Figura 03 Quadro comparativo de estrutura para a pratica da modalidade de boxe entre Cuba e Brasil.

Analisando os recursos humanos de ambos os países, temos que nosso país possui uma maior
quantidade de treinadores que Cuba, mas a qualidade e o objetivo não são os mesmos.
Do total de técnicos do Brasil (697), somente 102 são formados em nível superior, o que
representa 14%, enquanto os cubanos têm 100% formados, o que visivelmente aponta esse
item como outra das forças do boxe cubano para a obtenção de altos resultados.
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Figura 04 Quadro comparativo de profissionais entre Cuba e Brasil.

Outros aspectos importantes, em nossa comparação com Cuba referente aos recursos humanos
,são os dados obtidos, na quantidade de atletas, nas diferentes etapas da formação do atleta
de alto rendimento.
Isso não significa que por Cuba ter registrada uma maior quantidade de atletas de competição
que o Brasil, seus resultados, em Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, dependam dessa
quantidade, mas sim da estrutura que apresentam na formação e no desenvolvimento desses
atletas, a nomeada pirâmide do alto rendimento.

Figura 05 Quadro comparativo referente a quantidade de atletas com fins competitivos entre Cuba e Brasil.
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No mundo esportivo é comum ouvir a terminologia de “pirâmide de alto rendimento”, que se
refere ao processo de desenvolvimento da modalidade e está em concordância com o volume
de atletas, em cada etapa da formação e do desenvolvimento, até chegar ao topo da pirâmide.
A pirâmide de alto rendimento está baseada na formação e na preparação de atletas de alto
nível, e projeta possuir uma maior quantidade de boxeadores na etapa de iniciação.
Analisando os dados de ambos os países, podemos claramente perceber como a “pirâmide do
alto rendimento” do boxe brasileiro é totalmente invertida em relação à de Cuba, aspecto este
que interfere negativamente no desenvolvimento da modalidade e nos resultados consequentes
na arena internacional, assim como o boxe brasileiro está condenado a ter um processo de
desenvolvimento mais lento e com marcada ausência de talentos de reserva para a substituição
dos atletas já consagrados.
CUBA					

BRASIL

Figura 06 Quadro comparativo entre Cuba e Brasil referente à estrutura da Pirâmide de Alto Rendimento.

Nos últimos dez anos no Brasil houve um incremento quantitativo de eventos nacionais
e de cursos de capacitação que demonstram uma curva de crescimento contínuo, no
desenvolvimento do boxe de competição no País referente à realização de eventos nacionais e
cursos de capacitação técnica, assim como a participação brasileira em eventos internacionais.
O objetivo de tal esforço foi de garantir uma estrutura mínima de desenvolvimento para a
obtenção e a estabilização dos resultados internacionais.
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Figura 07 Demonstrativo de cursos de capacitação técnica realizados entre 2001 e 2012 no Brasil.

Figura 08 Quadro representativo do incremento de participação em eventos nacionais e internacionais dos boxeadores brasileiros entre 2001 e 2012.

Realizando análises SWOT de ambos os países, que são os objetos de comparação neste
trabalho, é interessante que, após ter os resultados, pode se observar como as fortalezas de um
dos países considerados potência no boxe mundial coincidem com as debilidades do Brasil
na modalidade.
Fortalezas CUBA
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Debilidades Brasil

• Apoio do governo

• Pouco apoio do governo

• Força técnica capacitada

• Insuficiente força técnica capacitada

• Programa único de formação e
preparação de atletas

• Falta de programa único de formação e
preparação de atletas

• Calendário nacional competitivo

• Calendário nacional competitivo

• Quantidade em cada nível de centro de
treinamento de alto rendimento

• Falta centro de treinamento de alto
rendimento próprio
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Foi realizada uma comparação de desenvolvimento cronológico dos atletas através do tempo
(Pipeline). Para esse aspecto tomamos como referência as principais figuras de cada país e
podemos constatar algumas diferenças de importância que incidem no volume de obtenção
de medalhas e de altos resultados em eventos de caráter mundial e olímpico.
Tabela comparativa que representa as possibilidades de participação dos boxeadores cubanos e brasileiros,
em eventos nacionais, por categoria de idade.
Mirim

Infantil

Cadete

Juvenil

Adulto

Cuba

2

2

2

2

3

Brasil

0

0

1

1

2

Tabela demonstrativa da quantidade de lutas anuais, por categoria de idade, que realizam os boxeadores
cubanos e brasileiros em média.
Mirim

Infantil

Cadete

Juvenil

Adulto

Cuba

12

18

24

31

40

Brasil

0

0

8

12

16

Outros exemplos da importância do trabalho de base que começa com a formação de atletas de
curta idade são os casos dos atletas cubanos Juan Bautista Hernandez (54 kg), Joel Casamayor
(54 kg), Hector Vinent (63,5 kg), Juan Carlos Lemus (67 kg), Ariel Hernandez (75 kg), que,
com idade entre 10 e 7, e 10 e 8 anos, obtiveram medalhas de ouro, em Jogos Olímpicos, e
começaram a prática da modalidade com 11 anos, assim como os casos dos brasileiros Esquiva
e Yamaguchi Florentino, que obtiveram as medalhas de prata e bronze respectivamente nos
recém-finalizados Jogos de Londres 2012.
Essas diferenças de estrutura e planejamento, a médio e longo prazo, entre os dois países,
procedem nos altos resultados obtidos por Cuba, em comparação com o Brasil, assim como
mostram o quanto é importante para um país que tem ânsias de estar entre os dez primeiros
colocados, no ranking, em Jogos Olímpicos, dar prioridade aos esportes individuais. Exemplos
são os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992 e de Beijing em 2008. O boxe cubano obteve,
em 1992, 7 medalhas de ouro das 14 no total, que alcançou a delegação cubana, ou seja,
50%, o que rendeu o 5º lugar por países. Já em 2008, a ausência de medalhas de ouro no
boxe levou Cuba para o 25º lugar, embora tenha obtido 4 medalhas de prata e 4 de bronze.
TABELA COMPARATIVA COM AS QUANTIDADES DE MEDALHAS OBTIDAS EM JOGOS OLÍMPICOS
CUBA
Ano

BRASIL

Ouro

Prata

México-1968
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Bronze

Ouro

2

Bronze
1

Munique-1972

3

1

1

Montreal-1976

3

3

2

Moscou-1980

6

2

2

Los Angeles-1984

-

-

-

Seul-1988

-

-

-
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Prata

Barcelona-1992

7

2

Atlanta-1996

4

3

Sidney-2000

4

Atenas-2004

5

Beijing-2008
Londres 2012

2

TOTAL

34

Total Geral

2
2

1

4

4

19

14

2

67

0

1

2

1

3
4

3 | CONCLUSÃO
Após uma profunda análise da situação do boxe brasileiro, a CBBoxe deverá traçar um plano
estratégico que atenda às necessidades aos problemas seguintes:
• Baixo nível técnico da força técnica nacional.
• Falta de profissionais que trabalhem na captação e na formação de talentos esportivos
para o boxe competitivo pela falta de incentivo para esse trabalho.
• Falta de gestão das federações objetivando o incentivo de profissionais para o trabalho de
captação e formação de talentos para o boxe competitivo.
• A base do boxe no Brasil está concentrada no boxe de academias fitness e como meio de
lazer, o que traz pouca importância no cumprimento dos passos metodológicos de ensino
e, em consequência, deficiente aprendizado por parte dos atletas que teriam interesse em
competições de alto nível.
• Pouco incentivo para o trabalho de captação e formação de talentos esportivos.
• Deficiente estrutura de desenvolvimento na base.

4 | RECOMENDAÇÕES
Tendo em conta a importância que possuem os esportes individuais nas aspirações de uma
nação estar colocada entre as dez primeiras, nos Jogos Olímpicos de verão, e vendo que nosso
país possui condições humanas excepcionais para atingir tal demanda, recomenda-se aos
dirigentes da modalidade de boxe os seguintes itens para serem resolvidos, em médio prazo,
para contribuir com o Brasil a estar no “top ten” nos próximos Jogos Olímpicos Rio 2016.
1. Criar a estrutura administrativa adequada na CBBoxe, implantando os departamentos
específicos para cada função:
• Marketing.
• Assessoria de imprensa.
• Recursos humanos.
• Financeiro.
Com essa estruturação e funcionamento adequado, a CBBoxe poderá planejar e executar as
ações seguintes:
1.
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• Cursos de capacitação técnica para treinadores nos estados.
• Simpósios nacionais para técnicos e dirigentes.
• Formar um corpo de arbitragem de acordo com o crescimento atual da modalidade.
• Padronização da formação de atletas.
• Criar projetos e condições para a captação de professores formados atuarem na área de
boxe.
2.

Projetar e executar um calendário nacional que permita avanços nos seguintes aspectos:

• Criação e execução de eventos regionais.
• Criar projeto de eventos em fases (regional, nacional, internacional).
• Cumprir com o planejamento (em data e local) dos eventos nacionais.
3.

Apoiar as federações estaduais em:

• Incentivo para o desenvolvimento da modalidade em cada estado.
• Criação e execução de um calendário estadual sistemático.
• Planejamento estratégico atendendo as características de cada estado.
4. Planejamento de um projeto a médio e em longo prazo, visando à captação de recursos
para os seguintes fins:
• Criação de centros de treinamento regionais.
• Criação de um centro de treinamento nacional próprio para a seleção brasileira de boxe,
com a estrutura adequada para atender as classes masculina e feminina.
• Incentivo financeiro para os treinadores e equipe multidisciplinar que atendam esses
centros de treinamentos regionais.
• Captação de recursos para a realização de eventos e competições de desenvolvimento nos
diferentes níveis (regional, nacional e internacional).
Por que centrar o planejamento estratégico da CBBoxe, em primeiro lugar, na criação de 4
centros de alto rendimento regionais?

Figura 09 Gráfico que mostra os aspectos que um Centro de Treinamento pode desenvolver na modalidade.

472

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Devemos enfatizar que esse planejamento estratégico deve ter como objetivo principal a
criação de centros de treinamento regionais, pois entendemos que a razão de centrar em
primeiro lugar na criação dos 4 centros, oferece para o desenvolvimento da modalidade a
estrutura adequada para crescer nos seguintes aspectos:
Talentos:
• Poderemos captar e concentrar os melhores talentos esportivos de cada região.
• Desenvolvemos metodologicamente a formação desses boxeadores.
• Garantimos sua educação e sua instrução.
• Representarão a base dos atletas da equipe olímpica permanente.
Capacitação:
• Oportunidade de capacitar os melhores técnicos nas diferentes regiões.
• Criação de um programa único de formação e preparação de talentos.
• Contribui com uma adequada pirâmide de alto rendimento.
Eventos:
• Possibilita a realização de eventos sistematicamente.
• Participam nesses eventos atletas, técnicos, árbitros e dirigentes.
• Contribui no desenvolvimento do pessoal envolvido.
Arbitragem:
• Formação de novos árbitros e juízes de boxe.
• Constante participação em eventos de alto nível.
O custo total anual desses 4 centros de treinamento abrange em torno de R$ 16 milhões,
somente para suprir os gastos com salários do pessoal técnico e atletas, assim como outras
despesas referentes a alojamento, despesas gerais etc.
Riscos:
A implementação do projeto de criação de 4 centros de desenvolvimento traz alguns riscos em
potencial para cumprir nossos objetivos, tais como:
• Ausência de interesse do governo local em oferecer as instalações para treinamento.
• Não obter o apoio necessário para cobrir os custos dos centros de treinamento.
• Ausência de interesse das federações regionais para apoiar o trabalho nos centros.
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RESUMO

Este trabalho avaliou o cenário atual da utilização da Ciência do Esporte por parte dos gestores
e treinadores das organizações/confederações esportivas, a fim de identificar possíveis barreiras
existentes e propor linhas de ação para reduzir essa lacuna. A coleta de dados foi realizada através
de questionários direcionados para os gestores e treinadores esportivos, no período de junho
a julho de 2013, e contempla o modelo de perguntas sobre fatores que influenciam o sucesso
desportivo internacional. As maiores dificuldades reportadas pelos entrevistados englobam os
recursos financeiros, a capacitação de recursos humanos e a utilização de laboratórios, assim
como a deficiência do acesso à informação e da transmissão de conhecimento. Para tratar
essas dificuldades, sugere-se a criação de uma rede de laboratórios conveniados, na tentativa
de diminuir os custos das avaliações e estimular a utilização dos laboratórios. A deficiência da
capacitação de recursos humanos pode ser minimizada com o pesquisador da rede conveniada
trabalhando em parceria com o corpo técnico, propiciando um acompanhamento estreito na
interpretação do diagnóstico e na adequação ao desenvolvimento do atleta. A dificuldade do
acesso à informação e da transmissão de conhecimento pode ser resolvida com a intensificação
da relação entre pesquisadores, gestores e técnicos, através da realização de pequenos
workshops de forma sistemática e dinâmica, seguida da centralização e da facilitação do acesso
à informação, através da criação de um banco de dados, com uma ferramenta de busca
amigável de assuntos específicos agrupados por área/modalidade, bem como a assinatura para
periódicos de alto rendimento.
Palavras-chave: Ciência do Esporte, gestão esportiva, alto rendimento, sucesso desportivo
internacional.

ABSTRACT

This study evaluated the current scenario of the use of Sports Science on the part of managers
and coaches of sports organizations/confederations in order to identify possible barriers and to
propose lines of action to reduce this gap. The data were collected through questionnaires directed
to managers and sports coaches, in the period from June to July 2013, based on the model of
questions about factors influencing international sports success. The greatest difficulties reported
by respondents include the financial resources, the training of human resources and the use of
laboratories, as well as the deficiency in the access to information and in knowledge transmission.
To address these difficulties, it is suggested the creation of a network of assembled laboratories, in
an attempt to lower the cost of the exams and to encourage the use of laboratories. The human
resources training deficiency can be minimized with the network researcher working in partnership
with staff, allowing close monitoring in the interpretation of the diagnosis and adjustment to
athlete development. The difficulty in accessing information and knowledge transmission can be
solved with the intensification of the relationship among researchers, managers and technicians,
through small systematic and dynamic workshops, followed by centralizing and facilitating access
to information, through the creation of a database with a user-friendly search tool for specific issues
grouped by subjects, as well as the high performance journals subscription.
Keywords: sports science, sports management, high performance, international sports success.
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1 | INTRODUÇÃO
A utilização dos recursos laboratoriais, objetivando o estudo das capacidades de rendimento
do atleta, tem constituído uma das principais características e avanços na investigação do
treinamento desportivo.
Na formação de um atleta olímpico, existe a contribuição de diversos profissionais altamente
especializados em diversas áreas, tais como a Biomecânica, a Nutrição, a Fisiologia, a
Bioquímica, a Psicologia, a Fisioterapia, dentre outras. Os atletas olímpicos são beneficiados
por toda essa rede de conhecimentos altamente científicos. Em função da conjunção desses
fatores, os atletas vêm obtendo ganhos importantes, sobretudo na segurança da prática
esportiva. Um atleta, para ser recordista olímpico, precisa maximizar suas potencialidades
físicas por meio do profundo entendimento da fisiologia do movimento. É nesse momento,
isto é, quando o atleta chega a seu limite, que a alta tecnologia dos equipamentos e dos
materiais surge para auxiliá-lo em sua caminhada (CAMARGO, 2004).
Segundo Teixeira e Mota (2007), o acesso às tecnologias mais avançadas é possível graças ao
alto grau de aparelhamento dos laboratórios. A Biomecânica efetua as análises de: cinemetria,
que consiste de um conjunto de métodos buscando medir os parâmetros cinemáticos do
movimento, como posição, orientação, velocidade e aceleração; dinamometria, que engloba
todos os tipos de medidas de força e pressão; e eletromiografia, que se caracteriza pelo registro
das atividades elétricas associadas às contrações musculares. Através dessas análises, é possível
melhorar o gesto esportivo dos atletas, prevenir lesões e, adicionalmente, contribuir para
o desenvolvimento de novos materiais e equipamentos desportivos. Por conseguinte, a
implantação de um laboratório de Biomecânica relacionado ao alto desempenho atenderá as
necessidades técnicas e analíticas do movimento humano, contribuindo sobremaneira para a
melhora da performance do atleta.
Em relação à Nutrição, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte,
os estudos científicos vêm demonstrando que o desempenho e a saúde de atletas podem
ser beneficiados com a modificação dietética. O desempenho do desportista é influenciado
pela alimentação. A adequação energética da dieta, a distribuição dos macronutrientes
e o fornecimento de quantidades adequadas de vitaminas e minerais são componentes
importantes e fundamentais no planejamento nutricional do atleta. Segundo a American
Dietetic Association (AMA), o American College Sports Medicine (ACSM) e a Dietitians
of Canada (DC), devem ser levadas em consideração, ainda, as necessidades individuais, a
frequência, a intensidade e a duração do treinamento.
A Fisiologia do Exercício ou do Esforço estuda a maneira pela qual as funções orgânicas
respondem e se adaptam ao estresse imposto pelo exercício físico, isto é, investiga os efeitos
agudos e crônicos sobre a estrutura e a função dos diversos sistemas orgânicos. Outra linha
de investigação é a interação entre os diferentes efeitos do exercício físico e a influência dos
estressores ambientais (JOYER; SALTIN, 2008; WILMORE; COSTILL, 2010). Em relação
ao laboratório de Fisiologia do Exercício, um equipamento de alta precisão chamado de
analisador de gases registra as informações dos sistemas cardiovascular e pulmonar, derivadas
de uma avaliação chamada de ergoespirometria ou avaliação aeróbia. Esse exame é de grande
aplicação prática para o atleta. Suas informações subsidiarão a elaboração do programa de
treinamento.
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Segundo a American Psychological Association (APA), a Psicologia do Esporte é o estudo
dos fatores comportamentais que influenciam e são influenciados pela participação e pelo
desempenho em esporte, exercício e atividade física, e a aplicação do conhecimento adquirido
através desse estudo para a situação cotidiana. A Psicologia do Esporte tem sido considerada
fundamental na preparação dos atletas, principalmente daqueles de alto rendimento.
Esses indivíduos se preparam para atingir um objetivo específico, melhorando as funções
orgânicas e suas habilidades e capacidades de trabalho, bem como desenvolvendo fortes traços
psicológicos que permitam que estes enfrentem tarefas intensas (LAVOURA; ZANETTI,
2008). O objetivo específico do psicólogo do esporte é auxiliar emocionalmente os atletas
nas fases de insegurança, a fim de que eles possam encontrar rapidamente sua segurança e sua
autoconfiança, de tal forma que possam realizar suas possibilidades máximas de rendimento
na competição.
Em relação à Bioquímica, a quantificação das alterações celulares decorrentes do “estresse”
físico do exercício permite a essa ciência a identificação do risco de lesões, através de análises
específicas, nos diferentes tecidos do corpo humano, assim como no sangue e em suas
frações. Atletas de alto rendimento apresentam elevações da atividade ou da concentração
de marcadores bioquímicos relacionados à lesão (CK-MM, CK-MB e LDH), cerca de 12 a
24 horas após a prática esportiva. Entretanto, essas alterações não acompanham alterações
eletrocardiográficas ou no exame clínico. Na literatura, ainda há uma carência acerca de
estudos em atletas sob determinadas condições de treinamento, tipo de esforço e condições
climáticas.
A Ciência do Esporte é utilizada pelas potências olímpicas que possuem institutos
governamentais específicos de pesquisa, que garantem o apoio ao esporte de alto rendimento,
além de ofertas de apoio multidisciplinar à disposição dos treinadores, atletas e equipes.
Ferreira (2007) constatou que, na Alemanha, a Ciência do Esporte possui uma grande
influência no sistema esportivo. O país possui três grandes institutos de pesquisa, que são:
o Instituto Federal de Ciências Esportivas (BISp), o Instituto de Ciências de Treinamento
Aplicado (IAT) e o Instituto de Pesquisa de Equipamento Esportivos (FES). O apoio
multidisciplinar é garantido em inúmeros centros de alto rendimento e de promoção de
talentos e em diversas escolas esportivas distribuídas pelo país, além de haver a participação
das faculdades de Ciência do Esporte.
Na Austrália, o Instituto Australiano do Esporte (AIS) é considerado um dos melhores do
mundo, em conjunto com os da Alemanha e da Rússia. Neste país, não só a relação entre a
ciência e o esporte é excelente, mas também o apoio multidisciplinar, disponível nos Institutos
e Academias Estaduais de Esporte, na maioria dos estados, apresenta um nível elevado. Já na
China, a Sociedade Chinesa da Ciência do Esporte conduz pesquisas para o esporte de alto
rendimento, sendo o apoio multidisciplinar realizado nos Institutos Técnicos de Esporte e nas
Escolas de Competição disseminadas em grande quantidade pelo país.
Em Cuba, o Instituto Superior de Educação Física (ISCF) desempenha o papel de investigação,
através de uma rede de faculdades em todas as suas 14 províncias e na capital. Esses institutos
são responsáveis, também, pelo apoio multidisciplinar, em conjunto com o Instituto Médico
Esportivo (IME).
Nos Estados Unidos, a investigação científica e o apoio multidisciplinar são realizados através
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das inúmeras associações e instituições universitárias, que são a base do sistema americano de
alto rendimento.
De todos esses países, a Rússia se sobressai por possuir grande tradição na investigação
científica, com destaque para as próprias instituições acadêmicas. Como exemplo, Ferreira
(2007) citou o Instituto Russo de Cultura Física e Esporte, em Moscou, o Instituto de
Equipamentos e Materiais Técnico-Esportivos e o Instituto Russo de Cultura Física e Esporte,
em São Petersburgo, que também são responsáveis pelo apoio multidisciplinar.
E, finalmente, com relação ao Brasil, Ferreira (2007) afirma que não existe nenhum instituto
governamental específico de pesquisa para o esporte, destacando a participação da rede
CENESP, que é composta por centros de desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica
na área de esporte, treinamento e aperfeiçoamento de atletas. Formados por estruturas físicas
e administrativas, recursos humanos e materiais existentes nas instituições de ensino superior,
os centros de excelência esportiva têm como objetivo detectar, selecionar e desenvolver
talentos esportivos, especialmente nas modalidades olímpicas e paralímpicas.
Nóbrega (2011) corrobora o estudo anterior e explica que, no Brasil, o Ministério do Esporte
(ME) é o órgão responsável por construir uma Política Nacional de Esportes. Dentre os
programas e projetos que fazem parte dessa política para o alto rendimento, no tocante à
Ciência do Esporte, existe a Rede CENESP (BRASIL, 2005).
Sigoli e De Rose (2004) afirmam que a maioria dos governos apoia institutos de treinamento
de alto rendimento a fim de desenvolver atletas para competições nacionais e internacionais.
Com isso, gestores esportivos precisam trabalhar não só com cientistas desportivos, mas
também com o aumento da tecnologia para melhorar o desempenho, o treinamento e as
técnicas de alta performance (HOYE et al., 2009). Magalhães (2012) destaca que, no ambiente
competitivo do século XXI, a tecnologia ajuda a derrubar barreiras e a capacitar a organização
para competir com eficiência em seus mercados de atuação.
Essa necessidade de trabalho conjunto entre gestores, comissões técnicas e cientistas
desportivos bem como a adequação com o avanço tecnológico são exemplificados em Cardoso
e Oliveira (1991). Estes abordam que às vésperas dos Jogos Pan-Americanos de Cuba e dos
Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, os atletas, para alcançarem o pódio, não dependiam
apenas de exaustivos treinamentos dirigidos pela comissão técnica, mas de minuciosos testes
conduzidos por cientistas.
A indústria esportiva norte-americana, por exemplo, aumenta cada vez mais seu investimento
nesse atleta tecnológico, através da criação de materiais como as bicicletas aerodinâmicas,
os tecidos que aceleram a evaporação do suor e um radar que detecta a velocidade da bola
nas cortadas e saques das modalidades de tênis e vôlei. Nesse contexto, bicicletas, barcos e
corredores de maratona utilizam, em provas de percurso, um chip que registra constantemente
a posição dos competidores, repassando a informação a uma central que fornece os dados da
prova a juízes e jornalistas. Feixes de luz medem cada etapa do salto triplo e dão o alcance
real do salto em altura. Demonstra-se, com isso, que a tecnologia decorrente das pesquisas
das ciências do esporte tem-se tornado um fator decisivo na história das conquistas esportivas
(CAMARGO, 2004).
Outro fato em que o uso da Ciência do Esporte tenha contribuído significativamente, no

478

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

desempenho de atletas, é o caso da atleta Yane Marques, do pentatlo moderno. Yane, após
uma modesta participação nas Olimpíadas de Pequim, figurava a 18ª posição do ranking
mundial no ano de 2009. Nos Jogos Olímpicos de 2012, passou a ocupar a posição de 3ª
melhor atleta do mundo. Esse resultado olímpico ocorreu após uma iniciativa do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), que ofereceu apoio em Ciência do Esporte. Segundo França
(2012), técnico da atleta, a utilização da Biomecânica, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e,
principalmente, da Bioquímica foi fundamental para a conquista da medalha olímpica.
Nesse competitivo cenário esportivo, a concorrência entre as nações é analisada através de
pesquisas comparativas das políticas para o esporte de alto rendimento, sendo este um tema
atual da Ciência do Esporte no contexto internacional.
Dentre os diversos modelos utilizados para medição de desempenho, destaca-se o que foi criado
ao final de 2002, em que um grupo de pesquisadores de três países (Bélgica, Países Baixos
e Reino Unido) iniciou um estudo comparativo internacional sobre as políticas desportivas
de alto rendimento e o sucesso desportivo alcançado em competições internacionais (DE
BOSSECHER et al., 2009).
Esse estudo comparativo procurou operacionalizar nove pilares importantes no sistema de
esporte de alto rendimento, em conceitos mensuráveis, que podem ser agregados em um
escore global de cada pilar. Segundo De Bossecher et al. (2010), é o chamado Sports Policies
Leading to Sporting Success (SPLISS) Model (modelo teórico de nove pilares dos fatores
políticos do esporte que influenciam o sucesso internacional). Dentre esses pilares, encontrase a preocupação com a pesquisa científica: o pilar 9. Segundo este, a investigação científica
se refere à obtenção e à divulgação sistemática de informações em áreas como identificação e
desenvolvimento de talentos, Medicina, Nutrição, Psicologia, Fisiologia e Biomecânica.
Até o ano de 2009, não existia a participação de brasileiros, nessa pesquisa internacional,
voltada para a problemática de políticas para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento.
A partir de 2009, os Grupos de Estudo e Pesquisa em Esporte e Treinamento Infantojuvenil
(GEPETIJ) e em Gestão do Esporte (GEPAE), ambos da Universidade de São Paulo (USP),
têm desenvolvido um trabalho conjunto de pesquisa com o Consórcio SPLISS.
Mais recentemente, Nóbrega (2011) realizou um trabalho onde procurou analisar o modelo
de gestão desportiva de alto rendimento adotado pelo Exército Brasileiro diante da 5ª edição
dos Jogos Mundiais Militares, utilizando indicadores consagrados pela literatura (SPLISS
Model). Dentre seus questionamentos, estava a preocupação em como a pesquisa científica
está sendo coletada, coordenada e difundida, e como está sendo fornecido o suporte científico
ao esporte de elite por parte dos organismos nacionais de administração desportiva, que são
as confederações e as federações esportivas.
Tendo em vista, por um lado, a importância da Ciência do Esporte para o desenvolvimento
dos atletas e a melhora do resultado esportivo, aliado à sua utilização por parte das grandes
potências olímpicas, e, por outro, a escassez de resultados consolidados de medidas de
desempenho de organizações esportivas, este estudo tem como objetivo geral identificar o
cenário atual da utilização da Ciência do Esporte por parte dos gestores e técnicos das
organizações/confederações esportivas. Adicionalmente, o estudo pretende identificar possíveis
barreiras existentes para a utilização da Ciência do Esporte e, caso necessário, propor linhas de
ação para reduzir a lacuna de utilização por parte das organizações/confederações esportivas.
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É de fundamental importância estudar e discutir a realidade atual em relação à utilização
dessa importante ferramenta de melhoria do desempenho esportivo, que é a Ciência do
Esporte. Verificar se os gestores das confederações e federações esportivas estão utilizando
a Ciência do Esporte em proveito do desenvolvimento e do aumento do desempenho de
suas modalidades poderá permitir uma melhor expectativa de ganho de resultados no ciclo
preparatório das Organizações Esportivas Olímpicas (OEOs) para os Jogos Olímpicos Rio
2016 e, consequentemente, contribuir com um dos objetivos do COB, que é o de tornar o
Brasil uma das principais potências olímpicas.

2 | DESENVOLVIMENTO
Cenário da Ciência do Esporte nas organizações esportivas
Este trabalho tem sua fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre assuntos
de gestão esportiva e desenvolvimento de gestão de desempenho, utilizando-se do modelo
SPLISS — pilares que levam ao sucesso esportivo internacional (adaptado de De Bossecher
et al. 2009, 2010) — e de campo, coletando dados primários com gestores e treinadores
esportivos.
Ele tem, como objetivo, avaliar a utilização da Ciência do Esporte por parte das organizações/
confederações, através da análise do pilar que retrata a pesquisa científica (pilar 9) do SPLISS
Model (modelo teórico de nove pilares dos fatores políticos do esporte que influenciam o
sucesso internacional).
O universo desse estudo é composto por gestores esportivos que realizaram o Curso Avançado
de Gestão Esportiva (CAGE) do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) e por treinadores que
realizaram o Curso da Academia Brasileira de Treinadores (ABT) do IOB.
A coleta de dados foi realizada através de questionários direcionados aos gestores e treinadores
esportivos e contempla o modelo de perguntas de fatores que influenciam o sucesso desportivo
internacional, de autoria de De Bossecher et al. (2010), sendo esses questionários adaptados
para a aplicação do estudo em questão. Os formulários desenvolvidos para gestores eram
compostos por 8 perguntas, enquanto que aqueles para os treinadores continham 18.
Os dados foram tratados e analisados no MS Office Excel e obtidos por meio de 2 questionários
distribuídos on-line, no período de junho a julho de 2013, através do site1.
A amostragem dessa pesquisa consiste em 51 participantes, divididos em 41 gestores que
realizaram o CAGE do IOB e 10 treinadores que realizaram o Curso da ABT do IOB,
denominados nesse trabalho de Grupos A e B, respectivamente.
Os entrevistados do Grupo A têm idade entre 24 e 66 anos (média de 43,7), sendo, em sua
maioria, do sexo masculino (88%), com aproximadamente 50% apresentando especialização
(cerca de 30% têm mestrado e 5% têm doutorado).
O resultado para a pergunta “Como você avalia o apoio científico para atletas e técnicos
1. www.surveymonkey.com.
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de alto rendimento nos esportes ligados à sua organização/confederação?” é apresentado na
tabela 1. Vinte e cinco gestores (66%) consideraram o apoio científico para atletas bom ou
suficiente, enquanto 21 (58%) avaliaram da mesma forma para os técnicos.
Tabela 1 – Apoio científico para treinadores e atletas
Bom

Suficiente

Razoável

Insuficiente

Nenhum/
Ruim

Total

Apoio científico para atletas de
alto rendimento

13

12

2

7

4

38

Apoio Científico para técnicos de
alto rendimento

10

11

2

8

5

36

Em relação ao nível de inovação para o esporte de alto rendimento no Brasil, para os esportes
ligados à sua confederação, observa-se que 20 gestores (56%) consideram esse item razoável,
insuficiente ou ruim (Tabela 2).
Tabela 2 – Nível de inovação para o esporte de alto rendimento
Respostas

Bom

Suficiente

19,44
(7)

25%

(9)

Razoável

Insuficiente

36,11%
(13)

13,89%

(5)

Nenhum/
Ruim
5,56%
(2)

Total
36

Vinte e um gestores (56,76%) responderam que a sua organização/confederação não possui
uma pessoa que reúne e divulga as informações científicas. Adicionalmente, 17 gestores
(54,05%) assentiram que, em sua organização/confederação, não existe um cientista do
esporte que coopere com os técnicos de alto rendimento.
A avaliação das oportunidades para a utilização da pesquisa científica aplicada ao desporto
(Biomecânica, Fisiologia etc.), no desenvolvimento de novas tecnologias e inovação no esporte,
foi considerada razoável, insuficiente ou ruim para a maioria dos respondentes 66,6%, 72%
e 69%, respectivamente (Tabela 3).
Tabela 3 – Oportunidades dentro de sua organização/confederação
Bom

Suficiente

Razoável

Insuficiente

Investigação científica
aplicada

22,22%
(8)

11,11%

22,22%

33,33%

Nenhum/
Ruim
11,11%

(4)

(8)

( 12 )

(4)

Novos desenvolvimentos
em tecnologia

16,67%

11,11%

27,78%

27,78%

16,67%

(6)

(4)

( 10 )

( 10 )

(6)

22,22%

8,33%

25%

30,56%

13,89%

(8)

(3)

(9)

( 11 )

(5)

Inovação

Total
36

36

36

Para examinar os problemas encontrados pelas organizações para o uso da Ciência do
Esporte, foi inquirido aos gestores sobre quais os maiores desafios para a sua organização
quanto à utilização da Ciência do Esporte. O resultado da pesquisa (Tabela 4) indicou que os
recursos financeiros são o principal problema para a maioria dos entrevistados (17 gestores).
Secundariamente, temos a capacitação de recursos humanos com 14 respostas e, por fim, a
utilização de laboratórios ocupa o terceiro lugar entre os maiores desafios, com 10 respostas.
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Vale ressaltar que 7 gestores marcaram 3 ou mais itens.

Tabela 4 – Maiores desafios para a organização/confederação
Respondentes
Desinformação sobre a Ciência do Esporte

9

Acesso a informação e suportes científicos

7

Capacitação de recursos humanos

14

Utilização de laboratórios

10

Recursos Financeiros

17

Três ou mais itens

7

Não respondeu

5

Outros

2

Os resultados mostram que a maioria dos gestores concorda que o nível de inovação, assim
como a avaliação das oportunidades para a utilização da pesquisa científica aplicada ao
desporto no desenvolvimento de novas tecnologias e inovação no esporte, é de razoável a
ruim. A maioria destes também assentiu que, em sua organização/confederação, não existe
um cientista do esporte que coopere com os técnicos do alto rendimento. Acredita-se que a
ausência de um pesquisador especializado, que tenha a função de implementar a Ciência do
Esporte, seja uma das principais causas desses baixos índices.
Os maiores problemas encontrados pelas organizações para o uso da Ciência do Esporte são
os recursos financeiros, a capacitação de recursos humanos e a utilização de laboratórios.
Essa constatação corrobora com o observado por Nóbrega (2011), em que é reforçada a
necessidade de apoio financeiro, de cooperação com os laboratórios das universidades e dos
centros de pesquisa, bem como a maior transmissão de informações científicas e a utilização
dessas informações por treinadores e atletas das organizações.
Os entrevistados do grupo B (treinadores esportivos que realizaram a ABT) apresentam
idade entre 29 e 44 anos (média de 36,6 anos), são em grande maioria do sexo masculino
(8 treinadores) e apenas 2 entrevistados, do sexo feminino. Dentre eles, 6 apresentam
especialização, incluindo 3 mestres e 1 doutor.
Os participantes atuam nas modalidades de atletismo, ginástica artística e natação, e 40%
nunca treinaram atletas de alto nível internacional ou nacional. Por outro lado, o mesmo
percentual de treinadores reportou trabalhar atletas de nível internacional ou nacional.
Vale ressaltar, ainda, que somente um técnico treina atletas classificados participantes de
campeonato mundial, Jogos Olímpicos ou Grand Slams (Tabela 5).
Tabela 5 – Nível mais alto em que trabalhou como técnico
Opções de resposta

Respostas

Internacional (i) – entre os três melhores do mundo (campeonato mundial, nos Jogos
Olímpicos, Grand Slams, ranking mundial)

10%

(1)

0%

(0)

Nível internacional (ii) – entre os oito melhores do mundo (campeonato mundial, nos Jogos
Olímpicos, Grand Slams, ranking mundial)
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Nível internacional (iii) – entre os 16 melhores do mundo (campeonato mundial, nos Jogos
Olímpicos, Grand Slams, ranking mundial)
Nível internacional (iv) – entre os oito melhores de seu continente (Jogos Pan-Americanos,
ou evento comparável)

0%

(0)

40%

(4)

10%

(1)

40%

(4)

Nível nacional (você tem representado o seu país a nível nacional na categoria principal)
Nenhuma das anteriores. Você ainda não treinou atletas deste nível e categoria.
10

Total

Grande parte dos treinadores (80%) consulta informações científicas relacionadas à sua
atividade, buscando melhorias nos resultados, pelo menos 1 vez por mês. Cinco respondentes
afirmaram procurar essa informação na rede mundial de computadores (internet) e apenas 1
técnico utiliza o GPO (Grupo de Pesquisa, Comissão Técnica e Professores Universitários).
Três técnicos responderam recorrer à interseção entre internet e GPO, 2 utilizam internet
associada a cursos e palestras e 2 consultam o GPO aliado a cursos e palestras.
Nove técnicos (90%) responderam ter utilizado frequentemente, nos últimos 12 meses, a
literatura científica para auxiliar em suas atividades relacionadas ao desenvolvimento de seus
atletas de alto rendimento. Esse mesmo percentual confirmou não receber literatura científica
de sua organização/confederação, relacionada à modalidade trabalhada, ao menos 1 vez ao
ano.
Oito dos técnicos (80%) participaram de algum seminário de atualização realizado por sua
organização/confederação, o COB/IOB ou o ME, nos últimos 12 meses. O mesmo número
de respondentes alegou que não existem pesquisas científicas suficientes com relação à sua área
de intervenção no esporte de alto rendimento no Brasil. Todos os entrevistados responderam
que o conhecimento científico não é divulgado satisfatoriamente entre os técnicos de alto
rendimento de sua modalidade.
A aplicabilidade da pesquisa científica e de novas tecnologias em desenvolvimento é considerada
de razoável a muito baixa por 60% dos entrevistados. Por conseguinte, um número maior
(70%) apontou a mesma opinião sobre a inovação (Tabela 6).
Tabela 6 – Aplicabilidade da pesquisa científica, de novas tecnologias e inovação
Muito
alta

Alta

Razoável

Baixa

Muito
baixa

Pesquisa científica
aplicada

10%

30%

(1)

(3)

Novas tecnologias
em desenvolvimento

20% (
2)

Inovação

20% (
2)

Eu não sei/
Não aplicável

Total

10%

(1)

30% ( 3 )

20%

(2)

0%

(0)

10

20%
(2)

30%

(3)

20% ( 2 )

10%

(1)

0%

(0)

10

10%
(1)

20%

(2)

30% ( 3 )

20%

(2)

0%

(0)

10

Com relação às oportunidades de se utilizar a pesquisa científica aplicada, as novas tecnologias
em desenvolvimento e a inovação foram consideradas de razoáveis a ruins para 70%, 60% e
70% do grupo, respectivamente (Tabela 7).
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Tabela 7 – Oportunidades dentro de sua organização/confederação
Boas

Suficientes

Razoáveis

Insuficientes

Ruins

Eu não
sei/Não
aplicável

Pesquisa científica
aplicada

10%

20%

50%

20%

0%

0%

(1)

(2)

(5)

(2)

0

0

Novas tecnologias em
desenvolvimento

10%

20%

30%

10%

20%

10%

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

10%

10%

30%

20%

20%

10%

(1)

(1)

(3)

(2)

(2)

(1)

Inovação

Os maiores desafios para os técnicos do uso da Ciência do Esporte são os recursos financeiros
com 70% das respostas, seguidos do acesso à informação, com 30%. As opções de resposta
são as mesmas disponíveis ao Grupo A, apresentadas na tabela 4.
Os dados expostos indicam que não existe uma padronização, um direcionamento ou uma
base de dados para a consulta de informações científicas específicas, tendo como consequência
a necessidade, por parte dos treinadores, de buscar as informações utilizando ferramentas
como a internet, em que a qualidade da informação é ambígua e necessita de experiência e
conhecimento prévio do assunto, para uma avaliação inequívoca de seu conteúdo.
Mesmo com a existência de seminários realizados pelo COB/IOB e pelo ME, foi possível
verificar a deficiência na transmissão do conhecimento, concordando com De Bossecher et
al. (2009), em que se observa a preocupação com o repasse das informações científicas, se
existe algum órgão responsável em transmitir essas informações, se existe o envolvimento
de universidades e centros de pesquisa e se os treinadores fazem uso da pesquisa em suas
modalidades.
Constatou-se que existe uma divergência de opiniões entre os gestores (Grupo A) e treinadores
(Grupo B). Enquanto o Grupo A acredita que o apoio científico para atletas e técnicos de
alto rendimento nos esportes ligados à sua organização/confederação é satisfatório, o Grupo
B o considera de razoável a muito baixo. Isso demonstra a deficiência na comunicação entre
gestores, treinadores e atletas.
A unanimidade entre as respostas foi observada em relação às barreiras existentes para a
utilização da Ciência do Esporte. Ambos os grupos concordam que os recursos financeiros são
grandes problemas encontrados, o que caracteriza que a Ciência do Esporte não é considerada
prioritária no orçamento destes. É possível vislumbrar que os agentes causadores da não
utilização da Ciência do Esporte podem ser: por um lado, a falta de conhecimento quanto a
seus benefícios, e, por outro, os custos elevados dos exames específicos. Adicionalmente, para
os treinadores, o acesso à informação também é uma carência, que foi destacada em várias
partes do questionário.
Após a identificação das maiores barreiras, reportadas pelos entrevistados, para a utilização da
Ciência do Esporte nas organizações/confederações esportivas, esse trabalho propõe alguns
mecanismos corretivos para tratar essas dificuldades.
A deficiência do acesso à informação e da transmissão de conhecimento pode ser resolvida
com a intensificação da relação entre pesquisadores, gestores e técnicos, através da realização
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Total

10

10

10

de pequenos workshops de forma sistemática e dinâmica, coordenados juntamente com
pesquisadores de institutos/laboratórios conveniados com o COB ou com o ME, seguida
da centralização e da facilitação do acesso à informação, através da criação de um banco
de dados com uma ferramenta de busca amigável de assuntos específicos agrupados por
área/modalidade, bem como a assinatura para revistas de alto rendimento. Cursos como o
CAGE e a ABT, ambos do IOB, são de extrema importância para que haja esse repasse de
conhecimento, sendo os fóruns específicos para essa integração.
Para suprir a falta de recurso financeiro, recomenda-se a utilização de laboratórios conveniados
por possuírem melhores condições para o pagamento, tratando-se de verbas oriundas de uma
mesma fonte e, ainda, que dentro desses laboratórios exista uma partição no custo total de
uma avaliação, com geração de pacotes diferenciados, destacando-se as valências necessárias
e os aparelhos existentes.
Na tentativa de minimizar os custos das avaliações para promover a utilização de laboratórios,
sugere-se que o COB e o IOB, este através do Laboratório Olímpico, trabalhem com uma
rede de laboratórios conveniados, principalmente aqueles que recebem verbas oriundas dos
governos federal e estadual, como os localizados dentro de universidades federais/estaduais
e das Forças Armadas, assim como ocorre com a CENESP. Esse convênio fica facilitado,
inclusive, pela utilização de verba oriunda de uma mesma fonte. Além do custo, outra grande
vantagem da criação de laboratórios em rede é a possibilidade de uma maior integração do
pesquisador com o corpo técnico, propiciando um acompanhamento estreito na interpretação
do diagnóstico e na adequação ao desenvolvimento do atleta.
A eficácia de ações como as mencionadas podem ser conferidas a partir do exemplo dos
atletas olímpicos Alison e Emanuel, da modalidade vôlei de praia. O Instituto de Pesquisa
da Capacitação Física do Exército (IPCFEx), que possui seus laboratórios credenciados
pela CENESP, do ME, realizou a avaliação biomecânica relacionada ao salto vertical desses
atletas. Neste trabalho foi definida, entre a comissão técnica (CT) dos atletas/confederação
e os pesquisadores do laboratório de Biomecânica, a necessidade da avaliação do estado
físico dos atletas relacionados com o salto vertical. O custo dessa avaliação específica é
de aproximadamente 10% do valor de uma avaliação biomecânica completa. Para isso
a CT, principalmente através de seu preparador físico, tem que conhecer as valências de
sua modalidade e ter conhecimento, junto ao pesquisador, acerca das possibilidades dos
equipamentos existentes no laboratório. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV),
organização solicitante do exemplo ilustrado acima, através de sua Unidade Vôlei de Praia,
possui um pesquisador na CT, o que facilita a condução das tratativas com os pesquisadores
do laboratório/instituto.

3 | CONCLUSÃO
Este estudo revelou que a utilização da Ciência do Esporte por parte das organizações/
confederações não é efetiva. Além disso, identificou as principais razões dessa deficiência e
propôs soluções para que os profissionais nas organizações/confederações utilizem a pesquisa
científica na direção de otimizar o desenvolvimento de atletas olímpicos.
A maioria dos gestores concorda que o nível de inovação, assim como a avaliação das
oportunidades para a utilização da pesquisa científica aplicada ao desporto, no desenvolvimento
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de novas tecnologias e inovação no esporte, são de razoáveis a ruins. A maioria destes também
assentiu que, em sua organização/confederação, não existe um cientista do esporte que coopere
com os técnicos do alto rendimento. Acredita-se que o trabalho dos gestores e técnicos em
conjunto com um pesquisador especializado, que tenha a função de implementar a Ciência
do Esporte, seja capaz de minimizar essas lacunas.
Não existe uma padronização, um direcionamento, ou uma base de dados para a consulta
de informações científicas específicas. Da mesma maneira, a transmissão do conhecimento é
insuficiente. A deficiência do acesso à informação e da transmissão de conhecimento pode ser
resolvida com a intensificação da relação entre pesquisadores, gestores e técnicos, através da
realização de pequenos workshops de forma sistemática e dinâmica, coordenados juntamente
com pesquisadores de institutos/laboratórios conveniados com o COB ou o ME, seguida
da centralização e da facilitação do acesso à informação, através da criação de um banco de
dados, com uma ferramenta de busca amigável de assuntos específicos agrupados por área/
modalidade, bem como a assinatura para revistas de alto rendimento.
Os maiores problemas encontrados pelas organizações para o uso da Ciência do Esporte são
os recursos financeiros, a capacitação de recursos humanos e a utilização de laboratórios.
Para tratar essas dificuldades, sugere-se a criação de uma rede de laboratórios conveniados
(principalmente aqueles que recebem verbas oriundas dos governos federal e estadual), na
tentativa de minimizar os custos das avaliações e estimular a utilização dos laboratórios. A
deficiência da capacitação de recursos humanos é minimizada com uma maior integração
do pesquisador da rede conveniada com o corpo técnico, trabalhando em parceria,
propiciando um acompanhamento estreito na interpretação do diagnóstico e na adequação
ao desenvolvimento do atleta.
Como trabalho futuro, recomenda-se que essa pesquisa seja periódica e efetuada nos cursos do
CAGE e da ABT, contando com a participação de pesquisadores de laboratórios conveniados
com o COB ou pertencentes à CENESP, do ME, para coordenar o repasse de conhecimento
científico aos alunos com a realização de workshops e palestras e, ao final de cada curso, que
sejam refeitos os mesmos questionários para gestores e treinadores, procurando aprimorar o
conhecimento sobre a importância, a utilização da Ciência do Esporte e, principalmente, o
acesso à informação científica para as organizações esportivas.
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RESUMO

O Marketing, através do esporte, teve início no século XX e tem-se desenvolvido ao longo
dos anos, passando de uma ferramenta filantrópica para um importante item de investimento
do composto mercadológico das empresas. O patrocínio a organizações, eventos e atores do
esporte é uma parte ativa dos investimentos das empresas no esporte e passou a ser objetivo de
diversos estudos nas últimas décadas. Apesar do crescente alvo de estudos nos esportes, pouco
foi investigado sobre os patrocínios relacionados aos esportes de inverno em geral. Assim, o
presente trabalho teve como objetivo identificar os patrocinadores de eventos e organizações
administradoras de modalidades de inverno bem como compará-los aos patrocinadores de
eventos e organizações administradoras de modalidades de verão em termos de número, tipo
e setor de atuação econômica dos patrocinadores através de dados levantados na literatura,
sites oficiais das organizações e eventos e relatórios anuais de empresas. Os resultados encontrados mostram que as empresas que patrocinam os esportes de inverno e de verão têm uma
distribuição muito semelhante no que diz respeito ao setor econômico que atuam. Por outro
lado, organizações administradoras dos esportes de inverno analisadas apresentam um menor
número de patrocinadores principais quando comparadas com suas organizações análogas
de verão e um número maior de acordos intermediários e de fornecedores. Os resultados encontrados sugerem que um plano de Marketing para uma organização de esportes de inverno
deve objetivar em alcançar 1 ou 2 acordos maiores e 6 a 8 acordos menores de patrocínio.
Palavras-chave: gestão de Marketing, esportes de neve, patrocínio.

ABSTRACT

Marketing throughout sports activities started on the 20th century and from there on has been
developing from a philanthropic tool to a company’s Marketing mix important part.
Companies’ sponsorship to sports organizations, events and actors is now current and so is the research interest on the subject. Despite this growing amount of studies over sports sponsorship, little
has been published over winter sports sponsorship.
In this sense, the present paper has as objective to identify winter sports events and organizations
sponsors as well as to compare it to its summer peers in total number, type and economic sector
through literature data, official websites and companies’ annual report. The results show a similar
distribution over the economic sector in which the companies that sponsor winter and summer
sports are part of. On the other hand, winter sports organizations revealed a smaller pool of main
sponsors (12 against 27) when compared to its summer peers and a higher number of minor sponsors (52 against 24). The results suggest that winter sports organizations in its Marketing plan
should consider a 1 to 2 main sponsor approach combined with 6 to 8 minor sponsorship deals.
Keywords: Marketing, snow sports, sponsorship.
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1 |INTRODUÇÃO
As organizações esportivas, assim como qualquer organização (comercial ou não), utilizam
ferramentas de Marketing para alcançar seus objetivos e melhorar seus resultados financeiros,
organizacionais e de performance.
Devido às características e particularidades das atividades que envolvem o esporte, os atores
do esporte podem ser utilizados como ferramenta de Marketing de outras organizações,
o Marketing através do esporte (AMIS et al., 1999). Ou seja, dadas as características que
definem as atividades esportivas, outras empresas veem de forma positiva a associação de sua
marca e produtos a marca ou indivíduos de uma organização esportiva (CAMY et al., 2007).
Segundo a American Marketing Association o Marketing pode ser definido como “uma
função organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor aos
consumidores, bem como gerir as relações entre eles, a fim de beneficiar a organização e seus
constituintes” (AMA, 2005).
A comunicação de produtos e serviços é um dos pilares do composto de marketing de qualquer
empresa, e visa fornecer ao mercado-alvo as características, os valores e os benefícios do
produto ou serviço em questão. Diversas ferramentas promocionais compõem a comunicação
de produtos e serviços, como a venda pessoal, a propaganda, a promoção de vendas, entre
outros (MAGALHÃES, 2006).
Entre as ferramentas recentes de comunicação utilizadas por empresas, em todo o mundo,
destaca-se o patrocínio que consiste em uma relação de troca entre uma organização esportiva,
atleta ou pessoa atuante, no meio esportivo, com corporações e outros intermediários visando
maximizar as recompensas com o menor risco envolvido possível (COPELAND et al.,
1996). O patrocínio esportivo apresenta características particulares que outras tradicionais
ferramentas de Marketing não possuem, como a disseminação para mercados-alvo das marcas
de uma maneira mais direta e eficiente, uma vez que esses grupos se organizam naturalmente
para a prática de um esporte (MEENAGHAN, 1991).
Da perspectiva corporativa, o patrocínio passou, em poucas décadas, de uma ação filantrópica
a um investimento visando gerar goodwill do público, para uma importante ferramenta
no composto mercadológico (SEGUIN et al., 2005; HOWARD; CROMPTON, 1995).
Inicialmente as empresas entendiam o patrocínio como uma doação às entidades esportivas,
percepção essa alterada quando elas passaram a pesquisar pelo retorno sobre investimento
(ROI) gerado por essas doações. Assim, o patrocínio assumiu rapidamente uma importância
maior no marketing mix das empresas e passou a ser entendido como uma ferramenta a ser
usada para alcançar os objetivos corporativos, como um reforço da imagem da empresa ou
de uma marca, aumento da intenção de compra por parte dos mercados-alvo e geração de
goodwill de consumidores para com uma marca, produto ou serviço (POPE; VOGES, 2000).
Dessa forma, o volume de recursos alocados, em patrocínios ligados às atividades esportivas,
cresceu, como também a concorrência por esses valores e o rigor de escolha das corporações
(SEGUIN et al., 2005). Shani e Sandler (1989) sugerem que o aumento do volume
despendido, a presença em todos os níveis da indústria — local, nacional e internacional
— e a crescente importância do patrocínio dentro do composto de marketing das empresas
podem ser explicados pela boa relação custo-benefício de um patrocínio quando comparado
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às formas mais tradicionais de mídia.
O aumento da concorrência tem íntima relação com a demanda do público em geral e
das corporações por atividades relacionadas ao esporte, aumentando, assim, o número
de organizações que oferecem atividades esportivas, o número de atletas nas diferentes
modalidades, o número de práticas esportivas organizadas e, assim, todas essas competem
entre si pelos valores destinados para patrocínios relacionados ao esporte das empresas em
todo o mundo (ALEXANDRIS et al., 2008).
O aumento dessa concorrência, como em qualquer atividade, impulsiona também a qualidade
dos serviços, a performance e os eventos, oferecendo às empresas mais opções de escolha de
investimento. Soma-se a isso a mudança da forma como o patrocínio é gerenciado pelas
empresas. Assim que este passou a compor o mix de marketing está também sujeito aos
mesmos crivos internos e avaliações que qualquer campanha publicitária da empresa.
Todo o movimento de desenvolvimento das relações de patrocínio envolvendo o esporte atraiu
também a atenção de estudiosos e pesquisadores para o fenômeno que foi gradativamente
aumentando a massa de trabalho, em diferentes áreas de pesquisa, como patrocínio de eventos,
de organizações esportivas, atletas, tomada de decisão em patrocínios e objetivos e formas de
avaliação do ROI (CROMPTON, 2004; DOLPHIN, 2003; SEGUIN et al., 2005).
No início, os estudos estavam ligados à área de atuação das empresas e ao crescimento dos
volumes investidos em patrocínios, mais próximos a relatos de caso. A partir daí, os estudos
migraram para uma área de avaliação do grupo de consumidores atingidos e efeitos gerados
por aquela ação em termos de propaganda e divulgação da marca. A terceira área de estudos
visa os fatores críticos e objetivos das corporações quando da decisão de investimento em
algum ator do meio esportivo (ALEXANDRIS et al., 2008).
Apesar do aumento do número de estudos na área e do crescente interesse de pesquisadores e
estudiosos pelo tema, muito pouco foi investigado até a presente data, em relação ao patrocínio
relacionado aos esportes de neve, no Brasil e no mundo, ainda que essas modalidades
representem um mercado consumidor grande e possuam um nível de exposição, na mídia
internacional, importante, atraindo patrocinadores dos mais variados (OLKKONEN, 2001).
Alexandris et al. (2008) compararam o comportamento de espectadores em relação ao
patrocinador de 3 eventos, 1 de neve (exibição de snowboard), 1 de verão (jogo de estrelas de
basquetebol) e 1 de festival de dança.
Os autores afirmam que o envolvimento dos espectadores com a marca patrocinadora dos
eventos esportivos, de neve e verão, é maior que no festival de dança, uma vez que 71%
(snowboard) e 73% (basquetebol) dos espectadores presentes nos eventos conheciam o
patrocinador, enquanto apenas 53% dos presentes no festival de dança tinham o mesmo
posicionamento.
Já Olkkonen (2001) utiliza o caso de patrocínio do grupo Nokia à Copa do Mundo de
Snowboard, da Federação Internacional de Ski (FIS), como cenário para apresentar uma
proposta teórica da rede de relações existentes e geradas em decorrência de um patrocínio no
esporte e as diversas dimensões impactadas por essas relações.
Internacionalmente, as modalidades de neve são administradas pela FIS e pela International
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Biathlon Union (IBU), e nacionalmente pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve
(CBDN).
A CBDN apresenta, em anos recentes, uma importante evolução de resultados e crescimento
financeiro, no entanto, o número de patrocínios e parcerias firmados pela a organização ainda
é pequeno, representando menos que 20% do orçamento total do ano, onde praticamente
todos os acordos firmados foram para eventos e ações pontuais1.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo identificar os patrocinadores de eventos e
organizações administradoras de modalidades de inverno bem como compará-los aos
patrocinadores de eventos e organizações administradoras de modalidades de verão em termos
de número, tipo, setor de atuação econômica e posicionamento na indústria do esporte dos
patrocinadores.
O objetivo secundário do trabalho é analisar as similaridades e diferenças relevantes entre os
resultados, visando sugerir áreas de objetivo para prospecção de patrocinadores para a CBDN.
2 | DESENVOLVIMENTO
Uma identificação de patrocinadores e parceiros de eventos e organizações esportivas de
verão e inverno foi conduzida de forma a quantificar o número de patrocinadores e parceiros
relacionados a cada evento ou organização. Posteriormente, os resultados foram analisados
de forma a identificar o tipo de patrocinador e classificar as relações em quatro diferentes
categorias:
- Principal: patrocinadores/parceiros que aparecem com maior destaque no site oficial do
evento ou organização, com os termos official sponsor, title sponsor, global partner e official
partner.
- Intermediário: qualquer patrocinador que apareça com um nível de importância menor que
o principal, mas ainda contendo as palavras sponsor ou partner.
- Fornecedor: qualquer empresa que esteja associada à palavra supplier ou service provider,
independentemente da divisão de categorias.
- Público: apoio (recursos ou permuta) fornecido por qualquer agente público ao evento/à
organização.
Para a composição da amostra foram considerados os eventos e as organizações internacionais
administradoras de esportes de verão e seus análogos de inverno apresentados na tabela 01.

1. Site da CBDN: www.cbdn.org.br.
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Federações
Internacionais

Tabela 01. Amostra de eventos e organizações do estudo

Maior número de
medalhas em
disputa nos JO
Menor número de
medalhas em
disputa nos JO
Eventos

Verão
IAAF (Atletismo)
FINA (Natação)
FIG (Ginástica Artistica
FIFA (Futebol)
IHF (Handebol)
FIH (Hockey na Grama)
Jogos Olímpicos (OG)
X-Games

Inverno
FIS (Ski Cross Country)
ISU (Patinação de Velocidade)
FIS (Ski Alpino)
WCF (Curling)
FIBT (Skeleton)
IIHF (Hockey no gelo)
Jogos Olímpicos (OWG)
X-Games

Para a comparação entre edições dos Jogos Olímpicos (JO) foram consideradas as edições
de Londres dos Jogos Olímpicos de Verão (OG) e Sochi dos Jogos Olímpicos de Inverno
(OWG), enquanto para os X-Games foram consideradas as duas edições já realizadas no
ano de 2013, Winter X-Games de Aspen (Estados Unidos) e os X-Games de Foz do Iguaçu
(Brasil).
Quanto às federações internacionais (FIs), visando obter uma amostra relevante e que reflita
a realidade dos grupos de verão e inverno, utilizaram-se as três federações internacionais que
administram maior número de eventos de medalha nos Jogos Olímpicos (verão e inverno)
e as três federações internacionais que administram menor número de eventos de medalhas
nos Jogos Olímpicos (verão e inverno). A identificação das federações internacionais foi feita
de acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI)2. Para a contagem de eventos de
medalha utilizou-se a última edição realizada dos Jogos Olímpicos (Londres 2012 e Vancouver
2010), de acordo com o apresentado pelo COI2.
Para as modalidades que distribuem o maior número de medalhas por Jogos Olímpicos foram
considerados, no verão, o atletismo (47), a natação (34) e a ginástica (18), enquanto para o
inverno foram considerados o ski cross country (12), a patinação de velocidade (12) e o ski
alpino (10).
Para as modalidades que distribuem o menor número de medalhas por Jogos Olímpicos
foram considerados, no verão, o futebol (2), o handebol (2) e o hóquei sobre a grama (2),
enquanto para o inverno foram considerados o curling (2), o hóquei no gelo (2) e o skeleton
(2).
Nos casos de empate, terceiro maior número de eventos de medalha no verão e inverno e
menor número de eventos de medalha no verão, um sorteio foi conduzido através do software
Excel 2010 em sua função aleatório.
A identificação dos patrocinadores foi feita através do site oficial de cada um dos eventos e das
federações internacionais disponíveis no site do COI. Para o presente trabalho, consideraramse todos os patrocinadores e parceiros listados nos sites oficiais de cada uma das federações
internacionais, desprezando-se qualquer relação não mencionada nesse espaço.
No total, foram identificados 25% mais patrocinadores e parceiros para as FIs de inverno
2. Site oficial do COI: www.olympic.org.
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quando comparadas com as de verão. Já no que diz respeito aos Jogos Olímpicos, a edição de
Londres reuniu 57 apoiadores enquanto Sochi possui 46 acordos formalizados. Os X-Games
apresentaram 12 e 11 acordos para a edição de verão e inverno, respectivamente. A tabela 02
apresenta o número total de parceiros por categoria para as FIs e os eventos analisados.
Tabela 02. Número de acordos divididos nas categorias principal, intermediário, fornecedor e público de federações internacionais, Jogos Olímpicos e X-Games de verão e inverno.
Inverno
FI

Verão
OWG

X Games

FI

OG

X Games

Principal

12

10

4

27

11

4

Intermediário

24

11

7

1

14

2

Fornecedor

28

23

0

23

28

3

Público

0

2

0

0

4

3

TOTAL

64

46

11

51

57

12

Os eventos analisados apresentam uma distribuição entre categorias muito semelhante. Já as
FIs de verão analisadas apresentam um número de patrocinadores principais, mais de uma vez,
maior que as FIs de inverno que, por sua vez, possuem mais que o dobro de patrocinadores
nas categorias intermediário e fornecedor.
Quando analisada à luz dos setores da economia, a amostra apresenta uma distribuição muito
similar entre verão e inverno, conforme evidenciado na tabela 03 que apresenta o percentual
médio de patrocinadores, em cada um dos setores da economia, para cada grupo, além do
percentual médio de apoiadores públicos para cada um deles.
Tabela 03. Percentual de acordos divididos nos setores da economia primário, secundário, terciário e público de
federações internacionais, Jogos Olímpicos e X-Games de verão e inverno.
Inverno

Verão

FI

OWG

X Games

FI

OG

X Games

Primário

0%

0%

0%

0%

1,75%

0%

Secundário

72,07%

43,48%

81,82%

75,26%

40,35%

41,67%

Terciário

26,11%

50%

9,09%

20,29%

50,88%

25%

Público

1,82%

6,52%

9,09%

4,44%

7,02%

33,33%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nota-se apenas uma diferença maior entre os X-Games de inverno e verão no que tange o
percentual de patrocinadores no setor secundário (81,82% contra 41,67%) e apoio público
(9,09% contra 33,33%), o que pode ser explicado pela realização dos X-Games de verão, no
Brasil, que envolveu as três esferas de governo na realização do evento (municipal, estadual e
federal), mais o patrocínio da Marinha Norte-Americana, enquanto os X-Games de inverno
tiveram apoio apenas da Marinha Norte-Americana.
Uma análise mais detalhada da divisão dos patrocinadores no setor secundário e terciário foi
conduzida. Para o setor secundário, a análise foi realizada de acordo com os 21 segmentos
propostos pela Confederação Nacional da Indústria CNI (CNI, 2007). A figura 01 apresenta
os resultados da análise para os patrocinadores da FIs atuantes no segundo setor da economia.
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Figura 01. Divisão percentual de patrocinadores de FIs de inverno e verão nos 21 segmentos da indústria, de
acordo com a divisão da CNI. Foram listados apenas os segmentos que apresentaram pelo menos um patrocinador para o inverno ou verão.

Os valores apresentados são o percentual do número de apoiadores total daquele mesmo
grupo (inverno e verão). Nota-se uma distribuição muito semelhante, à exceção do segmento
de vestuário, que apresenta um número maior de acordos junto às federações de inverno e
do segmento de produtos diversos que apresenta uma concentração maior de acordos junto
às FIs de verão.
A análise detalhada da distribuição dos patrocinadores das FIs, no terceiro setor, mostra que
instituições financeiras concentram-se mais nas organizações de verão, enquanto empresas
relacionadas à Tecnologia da Informação (TI), infraestrutura e Engenharia e ao Turismo
possuem acordos apenas com as organizações de inverno analisadas. Isso pode ser explicado,
ao menos em parte, pela necessidade das modalidades de inverno de modernos sistemas
de transmissão de informação instalados em locais de mais difícil acesso, principalmente
montanhas e cordilheiras, e sua íntima relação com as necessidades de Engenharia para
soluções climáticas, de construção, entre outras. A figura 02 apresenta a distribuição completa
das empresas do terceiro setor apoiadoras das FIs de inverno e verão.
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Figura 02. Divisão percentual de patrocinadores de FIs de inverno e verão no terceiro setor.

Os resultados dessa análise, para os eventos-alvo do presente estudo, mostram uma distribuição
muito semelhante entre seus análogos, conforme a tabela 04.
Para os Jogos Olímpicos, nota-se que um grande número (16) de áreas do terceiro setor está
presente como patrocinador do evento de inverno ou verão. Esses acordos envolvem, em
geral, o valor em serviço ou mercadoria (VIK – value in kind) mais um valor em dinheiro ou
apenas o VIK (DAVIS, 2012).
Isso pode ser explicado pela necessidade similar de uma série de serviços para as duas versões
do evento, como consultoria legal e financeira, serviços de comunicação, serviços profissionais
(recrutamento, seleção e treinamento de pessoal), e, da perspectiva dos patrocinadores, ser
o fornecedor desse serviço significa se colocar no mercado como uma marca da mais alta
qualidade (DAVIS, 2012).
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Tabela 04. Divisão percentual de patrocinadores de eventos de inverno e verão nos três setores da economia
mais o apoio do setor público. Foram listados apenas os segmentos que apresentaram pelo menos um patrocinador para o inverno ou verão.
Jogos Olímpicos
Inverno
%

Nr

Setor Secundário

Setor Primário (mineração)

X-Games

Verão
%

Nr

1,8%

1

Inverno
%

Nr

1

5,3%

3

9,1%

1

Bebidas 4,3%

2

3,5%

2

9,1%

1,

8,3%

1

Vestuário 2,2%

1

1,8%

1

18,2%

2

16,7%

2

9,1%

1

18,2%

2

8,3%

1

8,3%

1

2,2%

1

1,8%

1

Químicos

4,3%

2

3,5%

2

Farmoquímicos e farmacêuticos

1,8%

1

Metalurgia

1,8%

1

Informática, eletrônicos e ópticos

13,0%

6

10,5%

6

Máquinas e materiais elétricos

2,2%

1

1,8%

1

Máquinas e equipamentos

4,3%

2

1,8%

1

Veículos automotores 6,5%

3

1,8%

1

9,1%

1

1

5,3v

3

9,1%

1

3,5%

2

3,5%

2

3,5%

2

5,3%

3

Produtos diversos

2,2%

Energia
Financeiro

6,5%

3

10,9%

5

TI

2,2%

1

Entretenimento

2,2%

1

3,5%

2

8,3%

1

Turismo

2,2%

1

3,5%

2

8,3%

1

Transporte

2,2%

1

5,3%

3

Comércio

4,3%

2

5,3%

3

Aviação

2,2%

1

3,5%

2

Médica

2,2%

1

10,9%

5

3,5%

2

8,3%

1

2,2%

1

Segurança

3,5%

2

Água

1,8%

1

33,3%

4

Infraestrutura e engenharia
Comunicação

Setor Terciário

Nr

Alimentos 2,2%

Derivados do petróleo e biocombustíveis

Serviços profissionais
Educação

Consultoria legal e financeira

Setor Público

Verão
%

2,2%

1

5,3%

3

6,5%

3

7,0%

4

9,1%

9,1%

1

1

Além da segmentação nos setores da economia, os patrocinadores identificados foram
também analisados de acordo com seu tamanho e relação com esporte, considerando: se
a empresa atua no segmento esportivo geral, atua no segmento esportivo específico da FI,
possui faturamento anual maior que 1 bilhão de dólares e possui faturamento anual maior
que 10 bilhões de dólares.
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A tabela 05 mostra o percentual de empresas dentro de cada uma das quatro divisões citadas
para FI de inverno e verão.
Tabela 05. Divisão percentual de patrocinadores de FIs de inverno e verão de acordo com sua relação com o
esporte, geral e específico, e seu tamanho, faturamento anual maior que 1 e 10 bilhões de dólares.
Inverno
Principal

Intermed.

Fornecedor

Indústria
própria do
esporte

0,00%

3,13%

23,44%

Indústria do
esporte em
geral

3,13%

6,25%

Faturamento
maior que 1
Bilhão de USD

9,38%

Faturamento
maior que 10
Bilhões de USD

4,69%

Verão
Total

Principal

Intermed.

Fornecedor

Total

26,56%

1,96%

0,00%

25,49%

27,45%

6,25%

15,63%

5,88%

0,00%

13,73%

19,61%

9,38%

4,69%

23,44%

41,18%

1,96%

1,96%

45,10%

6,25%

1,56%

12,50%

31,37%

1,96%

1,96%

35,29%

O percentual de empresas que atuam no segmento esportivo geral é muito semelhante, assim
como o volume relativo de empresas que atuam no mercado específico do próprio esporte
(como fabricante de equipamentos de ginástica artística). Por outro lado, nota-se que um
número maior de empresas com faturamento acima de 1 e de 10 bilhões de dólares (45,10%
e 35,29% contra 23,44% e 12,5%) patrocinam federações internacionais de verão.
No que diz respeito aos valores dos acordos de patrocínio, o presente trabalho analisou a
última edição realizada dos Jogos Olímpicos de Verão, Londres 2012 e de Inverno, Vancouver
2010. A tabela 06 mostra os valores totais arrecadados por cada comitê organizador sob a
rubrica de patrocínios, bem como custo total do evento e do complexo esportivo (venues e
Vila Olímpica) (DAVIS, 2012).
Tabela 06. Comparativo entre os Jogos Olímpicos de Londres (LOCOG) e de Vancouver (VANOC) no que
diz respeito ao custo esportivo (venue e Vila Olímpica), custo total, total arrecadado em patrocínio em dólares
americanos, e a relação desse valor com custo total e custo esportivo.
Inverno

Verão

VANOC

LOCOG

Custo esportivo

$ 374.028.020,00

$ 1.792.560.000,00

Custo total

$ 1.746.530.700,00

$ 11.354.420.000,00

Custo patrocínio

$ 567.623.020,00

$ 1.078.000.000,00

Patrocínio/custo total

32,5%

9,5%

Patrocínio/custo esportivo

151,8%

60,1%

Apesar de o valor absoluto de arrecadação ser substancialmente maior (US$ 1,078 bilhões
contra US$ 567 milhões) na edição de verão, quando relativizado ao custo total do evento, a
edição de Vancouver teve mais de 30% de seus custos cobertos pela receita de patrocínio do
evento contra pouco mais de 9% da edição de Londres.
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Se compararmos as receitas de patrocínio apenas aos custos de instalações esportivas, os
Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver tiveram 100% dos custos cobertos pela receita de
patrocínio contra pouco mais de 60% de Londres.
Analisando, o principal evento organizado por FIs, os campeonatos mundiais da FINA
(FINA, 2007) e da IIHF (IIHF, 2012), percebe-se um cenário similar, os valores absolutos de
patrocínio e o custo total do evento de verão são maiores que o de inverno, no entanto, nesse
caso, as receitas geradas com ações de Marketing através do evento (patrocínios, hospitalidade,
entre outras) são maiores no Campeonato Mundial de Hockey no Gelo, inclusive em
números absolutos (36,3 milhões contra 13,4 milhões). Outro fato que chama a atenção na
comparação é que o Campeonato Mundial da IIHF foi totalmente financiado pelas receitas
geradas através de ações de Marketing, resultando ainda em um lucro de mais de 10 milhões
de dólares, enquanto o Campeonato Mundial da FINA necessitou de um importante aporte
de recursos públicos para sua realização. A tabela 07 mostra os valores detalhados dos dois
eventos.
Tabela 07. Comparativo entre o Campeonato Mundial da IIHF e da FINA no que diz respeito ao total arrecadado em patrocínio em dólares, receita total de Marketing, custo total e a relação do valor de patrocínio com
custo total do evento.
Inverno

Verão

IIHF

FINA

Patrocínio

$

3.458.000,00

$

4.500.000,00

Receita total Marketing (patrocínio,
hospitalidade etc.)

$

36.309.000,00

$

13.400.000,00

Custo total do evento

$

25.403.000,00

$

72.900.000,00

Patrocínio/custo total

13,6%

6,2%

Em comparação aos campeonatos mundiais das organizações no grupo, que mais distribuem
medalhas nos Jogos Olímpicos, no que tange aos valores de patrocinador principal,
encontramos valores muito semelhantes entre o Campeonato Mundial de Ski Alpino e a
Diamong League do Atletismo, 5 e 4,5 milhões de dólares respectivamente (SPORTSPRO,
2013). Por outro lado, a FIS no ski alpino, possui dois acordos maiores, de 5 milhões e 1,5
milhão de dólares, enquanto a IAAF atletismo possui sete acordos de 2 a 3 milhões de dólares
cada (IMR, 2012).
Apesar de alguns valores de cotas de patrocínios de eventos apresentarem valores próximos
entre eventos de inverno e verão, a arrecadação total das organizações de inverno, somada
aos valores arrecadados a título de patrocínio, é, em geral, inferior àquela das organizações de
verão. Em ranking publicado pela International Marketin Reports (IMR) (2012), nenhuma
federação internacional de inverno se encontra no Top 20, no que diz respeito a valores
arrecadados a título de patrocínio, enquanto a FIFA e IAAF se encontram entre as 10 maiores
arrecadações (IMR, 2012).
O fato de as organizações de verão apresentarem uma arrecadação maior que as de inverno
pode ser, em parte, explicada pelo maior alcance de televisão dos eventos de verão (39.250.000
de audiência média por minuto contra 1.304.576 das modalidades de inverno nos Jogos
Olímpicos) (COI, 2007; COI 2009) juntamente a uma maior média de número de países
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filiados dessas modalidades (170 de verão e 73 de inverno), conforme evidenciado na tabela
08, atingindo assim um maior número de pessoas, em diferentes países, em todas as classes
sociais, alvo geral de empresas multinacionais de grande porte.
Tabela 08. Média de audiência global por minuto das seis modalidades de inverno e de verão analisadas e a média de países filiados às FIs de inverno e de verão referente às edições de 2006 e 2008, respectivamente.
Inverno

Verão

Média de audiência/min nos JO

1304576

39250000

Média países filiados

73

170

Assim, os esportes de inverno, no que tange a área de patrocínios, se assemelham ao
comportamento de esportes de verão, em algumas áreas, como a distribuição das empresas
patrocinadoras nos setores da economia e difere em outras, como o valor total de arrecadação
e o número (absoluto e relativo) de parceiros nas diferentes categorias de patrocínio analisadas
(principal, intermediário, fornecedor e público).
Os esportes de verão parecem comportar um numero maior de patrocinadores principais
dividindo a mesma visibilidade na televisão e espaço para promoção e ativações com
público-alvo, como a FIFA, que possui 7 patrocinadores investindo entre 24 e 44 milhões de
dólares, por ano, todos com faturamento anual acima de 10 bilhões de dólares, enquanto as
modalidades de inverno, parecem compor seu pool de patrocinadores por um ou dois acordos
maiores e um maior número de acordos menores (116% quando comparadas aos esportes de
verão no presente estudo).
No que diz respeito aos grandes eventos como os Jogos Olímpicos, um pool de patrocinadores
muito semelhantes, no verão e inverno (vide tabela 40), acaba sendo criado, uma vez que
os patrocinadores globais são os mesmos (programa TOP Sponsor) e as oportunidades
para patrocinadores locais são muito semelhantes, incluindo diversos níveis de patrocínio
financeiro e em VIK (DAVIS, 2012).
Os custos dos eventos de verão se mostram maiores, assim como a arrecadação com programas
de patrocínio destes em números absolutos. No entanto, quando relativizados pelo custo total
do evento, os valores arrecadados como patrocínio ou ações de Marketing nos eventos de
inverno, são maiores que os de verão (32,2% contra 9,5% no caso dos Jogos Olímpicos e
13,6% contra 6,2% no caso dos Campeonatos mundiais da IIHF e FINA).
Dessa forma, os esportes de inverno parecem ter uma atratividade diferente das modalidades
de verão para as empresas que se associam a suas organizações, eventos e atores. As receitas de
patrocínio relativamente maiores, somadas ao fato das FIs de inverno analisadas apresentarem
um maior número de acordos intermediários e de fornecedores (e menor número de
patrocinadores principais) e os dados de eventos como o Campeonato Mundial da IIHF,
onde as receitas de Marketing cobriram todos os custos do evento e geraram mais de 10
milhões de dólares de lucro, indicam que os esportes de inverno têm uma forte atratividade
para ações de Marketing, possibilitando o alcance de diferentes objetivos de comunicação
além da visibilidade em mídia de massa (maior no verão).
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Adiciona-se o fato de o percentual de patrocinadores atuantes, na indústria específica do
esporte ser muito semelhante entre verão e inverno (19,6% x 15,6%), sugerindo que esse
volume de acordos de menor valor financeiro não se limita à própria indústria específica
daquele determinado esporte, atraindo investimento de empresas de outras áreas de atuação.

3 | CONCLUSÃO
O presente estudo se propôs a identificar os patrocinadores de organizações esportivas
e eventos de inverno e verão, comparando-os em relação ao número total, tipo, setor de
atuação econômica e posicionamento na indústria do esporte e sugerir áreas de objetivo para
prospecção de patrocinadores para CBDN.
Grandes eventos esportivos parecem ser compostos de um pool de patrocinadores muito
similar, em número e atuação econômica. O valor total arrecadado por eventos de verão
se mostra maior que seus análogos no inverno, enquanto o valor relativo das receitas de
patrocínio pelos custos totais do evento é maior nos eventos de inverno.
No que diz respeitos às FIs de inverno e verão, encontrou-se uma distribuição entre setores
da economia dos patrocinadores muito similar, sendo a maioria do segundo setor (72,07% e
75,26%).
Por outro lado, o número total de patrocinadores e sua divisão entre as quatro categorias
aqui analisadas se mostraram diferentes entre as organizações de verão e inverno. Enquanto
as FIs de verão têm seus acordos concentrados na categoria principal (mais de 50%), as
FIs de inverno possuem um maior número de patrocinadores intermediários e fornecedores
(mais de 80%). Os patrocinadores de FIs de verão também são, em geral, maiores que os de
inverno (mais de 35% faturam mais que 10 bilhões de dólares por ano contra 12,5% dos
patrocinadores de inverno).
Os esportes de inverno mostram uma atratividade particular, onde os valores relativos de
captação de patrocínios e ações de Marketing são maiores que os valores de eventos análogos
de verão, em alguns casos, conseguindo inclusive custear todo o evento e gerar lucro apenas a
partir das ações de Marketing do evento, como o Campeonato Mundial da IIHF que custou
pouco mais de 25 milhões de dólares e gerou mais de 36 milhões de dólares de receita de
Marketing.
Dessa forma, sugere-se que a prospecção de patrocínios para uma organização administradora
de esportes de inverno deva objetivar a busca de um ou dois parceiros maiores e de 6 a
8 acordos menores (em dinheiro ou VIK), visando auxiliar o alcance dos objetivos
estratégicos de potenciais prospects que não a exposição de mídia quantitativa, investindo no
desenvolvimento de oportunidades de ações de ativação mais personalizadas e centradas no
target do patrocinador.
Para os acordos principais, a maioria das empresas patrocinadoras atua no setor secundário
(75%), sendo os segmentos de veículos automotores, máquinas e equipamentos e informática,
eletrônicos e ópticos os três maiores patrocinadores (em números de acordos com FI de
inverno na categoria principal), representando 16,7% do total de patrocinadores principais
cada.
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Para os acordos menores (categorias intermediário e fornecedor), a maioria das empresas
patrocinadoras também atua no segundo setor (73,1%), sendo os segmentos de vestuário,
produtos diversos e informática, eletrônicos e ópticos, os três maiores patrocinadores (em
números de acordos com FI de inverno na categoria intermediário e fornecedor), representando
68%, 40% e 20% do total de patrocinadores intermediário e fornecedor, respectivamente.
Se por um lado, o menor número de patrocinadores principais implica um menor potencial
de receita, em valores absolutos, o maior número de patrocinadores intermediários pode
compensar essa falta de exposição televisiva, como sugere a maior captação relativa de
patrocínios e ações de Marketing apresentadas. Uma rede significativa de patrocinadores pode
ainda, em um segundo momento, atrair novos investimentos não só pela possibilidade de se
comunicar com o público relacionado à organização esportiva, seu consumidor final, mas
também com outros negócios.
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RESUMO

A gestão do conhecimento tem merecido amplo destaque no planejamento estratégico das
organizações, onde são estabelecidas metas essenciais para seu futuro, fazendo que todos trabalhem de maneira integrada para alcançar esses objetivos. O presente artigo, através de uma
pesquisa exploratória, tem como objetivo definir um plano integrado para a implantação da
gestão do conhecimento no Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A aplicação dessa pesquisa,
centrada em criação, armazenamento e disseminação de conhecimento, teve como metodologia uma série de entrevistas realizadas com gestores e colaboradores. Como resultado,
tivemos a definição de um programa de projetos para a criação de um ambiente integrado e
colaborativo de informações, em preparação para implantação de gestão do conhecimento.
Essa transformação passa por fases em que serão identificados projetos para a revisão de processos produtivos, a melhoria e o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, e mudanças
culturais e estruturais na organização.
Palavras-chave: gestão do conhecimento, planejamento estratégico, ambiente integrado, colaborativo, processos.

ABSTRACT

Knowledge management has received widespread prominence in the strategic planning of organizations, establishing essential goals for the future and making everyone work in an integrated way
to reach these goals. This article, through an exploratory research, aims to define an integrated plan
for the implementation of knowledge management in the Brazilian Olympic Committee (COB).
The application of this research with focus on the creation, storage and dissemination of knowledge
had as methodology some interviews with managers and employees. As a result, we had to develop
a program of projects for the creation of an integrated and collaborative environment and to gather
information in order to implement our knowledge management. This transformation goes through
phases where projects will be identified so there will be some review of processes, improvement and
development of technological tools, as well as structural and cultural changes in the organization.
Keywords: knowledge management, strategic planning, integrated environment, collaborative,
processes.
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1 | INTRODUÇÃO
O conhecimento cada vez mais assume um papel de destaque em nossa sociedade. Em conjunto
com o capital, os recursos naturais e a mão de obra, o conhecimento passa a contar também
como um recurso econômico básico, necessário aos processos produtivos e de negócios.
Segundo Drucker (1999, p.1):
“... o valor é criado pela ‘produtividade’ e pela ‘inovação’, que são aplicações do conhecimento ao trabalho.
Os principais grupos sociais da sociedade do conhecimento serão os ‘trabalhadores do conhecimento’ –
executivos que sabem como alocar conhecimentos para usos produtivos”.

Para entendermos melhor a verdadeira importância do conhecimento, na sociedade atual,
precisamos antes definir o conceito de conhecimento e suas derivações. Tudo começa com
dados que são elementos iniciais coletados em pesquisas, inseridas em bancos de dados
transacionais durante a execução de processos em uma organização, entre outros. Um conjunto
organizado de dados a partir de um ponto comum ou algum significado se torna informação.
Ou seja, a informação nasce quando agrupamos os dados para que estes possam nos fornecer
algum diagnóstico. Por fim, o conhecimento é a transformação da informação de maneira
que esta possa agregar valor, seja gerando novos conhecimentos, seja aumentando a expertise
dos indivíduos e das organizações. Esse conhecimento está explícito em nossa sociedade e nas
organizações de diversas formas, por meio de documentos financeiros, fotos e vídeos, entre
outros. No entanto, boa parte desse conhecimento ainda está na mente das pessoas, através
da experiência ou cultura adquirida ao longo do tempo.
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p.65), “o conhecimento tácito é pessoal, específico ao
contexto e, assim, difícil de ser formulado e comunicado. Já o conhecimento explícito ou
codificado refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática”.
Organizações no mundo inteiro estão realizando iniciativas de gestão de conhecimento
com a finalidade de utilizar de forma inteligente seu próprio capital intelectual. Inúmeros
gestores estão reconhecendo que o capital humano se tornou sua vantagem competitiva
mais importante. Para manterem-se competitivas, as organizações estão sendo levadas a gerir
melhor o conhecimento produzido através de seus processos.
Segundo Stair (1998, p.5):
“... gestão do conhecimento passa a ser a aplicação de um conjunto de regras, procedimentos e relações
a um conjunto de dados para que este atinja valor informacional. Uma informação idêntica, da mesma
forma que um recurso físico, terá diferente valor para pessoas, locais e tempos diferentes, variando então
seu valor econômico conforme o contexto existente”.

Segundo Liebowitz (1999, p.15), “a gestão do conhecimento lida com conceituação, revisão,
consolidação, criação, combinação, coordenação e pesquisa do conhecimento”.
De início, a gestão do conhecimento nas organizações estava centrada na coleta de informações
e na implantação de bases de conhecimento, formando ilhas ou silos de conhecimento. Com
a integração instituída pelo uso das redes de computadores e pelas tecnologias web, permitiuse a disseminação efetiva de conhecimento. Com isso, passamos a ter pontes ligando as ilhas
de conhecimento, anteriormente isoladas.
Outro fator importante, na gestão do conhecimento, é fazer com que este tenha valor
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significativo para a organização, e isso pode ser feito ao torná-lo público através da formalização.
Essa maneira explícita de se tratar o conhecimento ao documentá-lo se faz necessária para
que este seja entendido, atualizado, disseminado, aplicado e melhorado. Existem diversas
maneiras de formalizar o conhecimento, sendo as mais comuns as registradas em papel
impresso, vídeo, áudio ou arquivos eletrônicos. O conhecimento informal encontra-se na
memória dos colaboradores e deve ser convertido em formal logo que possível para que
não seja perdido. Já o conhecimento tácito geralmente é difícil de comunicar e explicitar,
mas é aquele que encontramos no inconsciente das pessoas e na cultura das organizações,
como expertise, crenças, suposições, tendências, entre outros, e é importante internalizar o
conhecimento tácito convertendo para conhecimento explícito através da visualização e dos
protocolos verbais.
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) possui e gera muitas informações em seus diversos
departamentos, armazenados em sistemas de gestão, banco de dados, arquivos eletrônicos,
impressos e na mente de seus colaboradores. Todo esse conhecimento adquirido através
de seus quase 100 anos de existência. Apesar de toda essa informação, o conhecimento
gerado ainda não consegue ser utilizado de forma que traga benefícios para a melhoria dos
processos organizacionais. Isso porque essas informações não são estruturadas, armazenadas
e disseminadas para gerar valor para o COB. Os processos operacionais e de gestão que
produzem essas informações precisam ser revisados e melhorados para que todo esse legado
não se perca ao longo do tempo.
De acordo com seu crescimento acelerado da organização nos últimos anos e do estabelecimento
de metas dentro de um planejamento estratégico, onde a meta principal é tornar e manter o
Brasil como uma potência olímpica, além de chegar entre os dez primeiros países no quadro
de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e mudar a imagem do esporte
olímpico no país, sente a necessidade de melhorar seus processos operacionais e de gestão,
além de criar um ambiente corporativo em que a integração de informações e a gestão do
conhecimento na organização se tornem propulsores para a obtenção dessas metas.
Esse projeto visa elaborar um plano cuja finalidade será ajustar e melhorar nossos processos
operacionais e de gestão, para a implantação de gestão do conhecimento no COB. Essa
transformação passa por fases com inúmeros projetos cada, em que as informações serão
levantadas, os dados serão saneados, os processos serão ajustados, ferramentas existentes serão
melhoradas e novas serão desenvolvidas, por fim, mudanças na forma de trabalho voltadas
para a gestão do conhecimento serão implantadas.

2 | DESENVOLVIMENTO
Para um levantamento da necessidade real da organização em relação à geração, ao
armazenamento e ao fluxo de conhecimento, foram realizadas entrevistas com 11 gestores
e colaboradores geradores/usuários de conhecimento no COB. Para essas entrevistas foi
também elaborado um questionário, dividido em 3 partes principais com a finalidade de
levantar como é gerado, armazenado e disseminado o conhecimento na organização.
Na primeira parte da pesquisa, foi tratada a geração de conhecimento nos diversos
departamentos do COB. Buscou-se levantar qual o conhecimento gerado ao serem executados
os processos dentro da área entrevistada, qual a quantidade e quais os tipos de documentos.
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Além disso, verificou-se a existência de informações estratégicas à organização e também
padrões de armazenamento. Para finalizar essa primeira etapa, os colaboradores foram
questionados sobre o histórico de armazenamento ideal para área, ou seja, quanto tempo de
hoje para trás devemos manter as informações armazenadas, pois sabemos que, quanto mais
informação, mais custo e risco de armazenamento.
Tabela 01. Pesquisa sobre geração de informação

Tipo de conhecimento

Percentual de informação estratégica por
área

Percentual de área com padrão de
armazenamento

Percentual de histórico a ser armazenado

Formal

15%

Informal

25%

Tácito

60%

Para a área

10%

Para a organização

90%

Possui padrão ou metodologia

10%

Não possui padrão ou metodologia

90%

2 anos

50%

5 anos

30%

Acima de 5 anos

20%

O resultado dessa pesquisa mostrou que todas as áreas do COB tiveram um crescimento
exponencial na geração de informação muito maior que seu próprio crescimento nos últimos
5 anos. Isso se evidencia pela quantidade de documentos gerados, muitos deles contendo
informações estratégicas para toda a organização e pela necessidade de armazenamento de
histórico desses últimos anos. Outro fator importante dessa primeira etapa do questionário
mostra que as áreas possuem pouco padrão de armazenamento e, na maioria dos casos, são
padrões que só a própria área conhece.
No segundo bloco de perguntas, os colaboradores foram questionados quanto às formas de
armazenamento da informação, ou seja, de que maneira todo o conteúdo gerado na primeira
parte do questionário está armazenado. Pela importância da tecnologia nas organizações atuais,
iniciamos as perguntas buscando saber como a tecnologia ajuda na geração e na guarda desse
conhecimento. Após essa pergunta, buscamos conhecer melhor qual quantidade de conteúdo
gerado é armazenada em posse do próprio colaborador que gerou o arquivo ou documento
com a informação, não possibilitando com isso o acesso direto pelo demais colaboradores da
organização. Questionamos também sobre a utilização de duas tecnologias muito comuns
em nossas instituições para armazenamento e organização da informação, o e-mail e a
impressora. Quanto conhecimento é armazenado nas caixas de e-mail dos colaboradores e
quanto desse conteúdo é impresso até mesmo sem necessidade nenhuma. Por fim, procurouse saber se existe alguma iniciativa para preparar os colaboradores para transferência e troca
de conhecimento dentro e fora de sua própria área.
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Tabela 02. Pesquisa sobre armazenamento de informação

Percentual de tecnologias utilizadas para
armazenamento

Gerenciador eletrônico de documentos (GED)

10%

Rede corporativa

60%

E-mail

20%

Computador pessoal do COB

10%

Formal

70%

Informal

30%

Formal

80%

Informal

20%

Para leitura

90%

Para armazenamento

10%

Percentual de informações armazenadas

Percentual de informações em e-mail

Percentual de impressões em papel por área

Como análise dessa segunda etapa de perguntas, primeiramente vemos que, apesar da
organização ter implantado, há 2 anos, um sistema de gerenciamento de documentos
(GED), pouco material é armazenado nessa ferramenta em comparação com o que é gerado.
Basicamente, apenas o conteúdo mais formal e legal da organização é armazenado no GED. A
maioria das áreas utilizam seus diretórios na rede virtual do COB, em suas próprias máquinas
ou no e-mail corporativo, causando um grande risco de perda dessas informações. Muita
informação é armazenada dentro dos próprios correios eletrônicos, causando dificuldade de
acesso e busca da informação. A quantidade de impressão de documentos vem diminuindo
ao longo dos anos, mas sempre existe a necessidade de impressão para melhor leitura dos
documentos.
Para finalizar esse questionário de pesquisa, foram realizadas as perguntas em relação ao fluxo
de distribuição da informação pelo COB. Foram coletadas informações sobre quais e que
tipo de conhecimentos são mais procurados internamente e fora da área dos entrevistados, e
quais as frequências dessas buscas. Também foi questionado se as informações são procuradas
por entidades externas ao COB e em que frequência isso ocorre. Finalizando o questionário,
foi verificado se existe troca de experiências entre os colaboradores sobre o uso das diversas
tecnologias existentes na organização no processo de aprendizagem.
Tabela 03. Pesquisa sobre integração e disseminação de informação
Formal

90%

Informal

10%

Interno ao COB da mesma área

50%

Interno ao COB de outra área

30%

Externo ao COB

20%

Com outros sistemas na própria área

15%

Com outros sistemas de outras áreas

5%

Com sistemas corporativos

10%

Não integrados

70%

Tipos de informações mais procuradas

Percentual de quem mais busca informação

Percentual de sistemas integrados
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Como resultado desta terceira e última etapa do questionário, observamos uma grande
dificuldade da troca de conhecimento entre as áreas e entre as entidades externas à organização,
como as confederações. Essa dificuldade fica mais evidente quando levantamos a integração
entre os sistemas criados ou adquiridos pela organização. Muitas áreas desenvolveram e
continuam a desenvolver sistemas de informação e bases de dados sem a preocupação da
integração com sistemas já existentes. Como falamos anteriormente, neste trabalho, as áreas
do COB ainda estão em um patamar inicial de maturidade quanto à gestão da informação e
do conhecimento, pois ainda funcionam como ilhas ou silos de informação com a criação de
seus próprios sistemas para resolverem problemas próprios e pontuais. Entre outros fatores,
essa falta de integração se dá principalmente pela capacidade limitada de desenvolvimento da
área de tecnologia, na qual os colaboradores se desdobram em desenvolver novos projetos e
em dar suporte aos já existentes.
Além dessa pesquisa, outro levantamento foi realizado, especificamente nas áreas de
suporte tecnológico e arquivo, com a finalidade de obter informações sobre a capacidade de
armazenamento virtual e físico da organização. Esse levantamento nos diz que o COB possui 3
terabytes de informação armazenada, sendo que esse número é o dobro do que tínhamos havia
5 anos. Nossa capacidade hoje é de 4 terabytes, sendo que, em outubro de 2013, passaremos
para 10 terabytes de espaço para armazenamento, evidenciando que temos capacidade para
os próximos 10 anos aproximadamente. Quanto aos documentos impressos ou gerados em
papel, existe um local interno de armazenamento, na própria sede do COB e outra parte desses
documentos está em uma empresa contratada exclusivamente para organização e guarda de
documentos. No entanto, apenas 6% desses documentos estão digitalizados em uma base de
gestão de documentos.
PROPOSTA DE SOLUÇÃO
Diversos autores apresentaram modelos de processos para implantação da gestão do
conhecimento nas organizações, no entanto, o que mais se identifica com o modelo
organizacional do COB foi o proposto por Beckman (1997) em um modelo com oito passos.
Primeiramente é necessário determinar as competências essenciais, a estratégia de fornecimento
e domínios de conhecimento. No segundo passo, precisamos formalizar o conhecimento
existente. Depois, é preciso avaliar a relevância do conhecimento, o valor e a integridade.
O próximo passo é armazenar representando a memória da corporação em um repositório
de conhecimentos. O quinto passo é distribuir o conhecimento automaticamente entre os
stakeholders, com base nos tipos de interesse e atividades. O próximo passo se faz pela aplicação
através da pesquisa e do uso do conhecimento para tomar decisões, resolver problemas, dar
suporte aos processos e aprimorar o conhecimento dos colaboradores. O passo seguinte é de
criação e descoberta de novos conhecimentos através de pesquisa, experimentação e inovação.
Por fim, o oitavo passo se dá pelo desenvolvimento e pela comercialização de novos produtos
e serviços com base no conhecimento.
Com o diagnóstico dos resultados apresentados na pesquisa, definiu-se a proposta de realização
de diversos projetos. Por conterem um conjunto de benefícios comuns, esse agrupamento foi
definido como um programa de projetos (PMBOK, 2013) para implantação de gestão do
conhecimento no COB. Para melhorar a gestão desse programa, os projetos foram distribuídos
em fases de desenvolvimento.
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Como primeira fase para a criação de todo esse ambiente, identifica-se de onde serão obtidas
essas informações. Em um segundo, momento é necessário preparar esses dados para serem
extraídos e depois armazenados de uma maneira estruturada para facilitar a gestão futura
dessas informações. Após essa etapa, as informações serão revisadas, aprimoradas e integradas
às ferramentas já existentes, assim como será feita a implantação de novas que se fizerem
necessárias para que os processos sejam executados de uma maneira mais eficiente. Por fim,
existe todo um trabalho de disseminação e divulgação dessas informações pela organização.
Nessa etapa, partimos em busca de uma mudança cultural na organização, em que os
colaboradores se tornam participantes de uma sociedade do conhecimento, colaborando para
a gestão do legado e da evolução contínua da organização.
Fase 1 — Planejamento e preparação de dados
O primeiro desses projetos é o de planejamento de integração de informações, em que serão
definidos e alinhados todos os projetos a serem executados, assim como a ordem e a dependência
entre eles caso existam. Esse projeto também é muito importante para definirmos de uma
maneira mais detalhada o escopo, os prazos e os custos dos projetos. Saberemos mais sobre
a necessidade das contratações de fornecedores e serão definidos os riscos dessa implantação.
Após o projeto de planejamento, há o projeto de mapeamento de fontes de dados e de
processos, no qual são descritas formalmente, para toda a organização, as fontes de dados
relevantes para a gestão de conhecimento e todos os processos operacionais e gerenciais que
geram informação. Esse projeto assume uma importância primordial no programa, pois
delineia a dimensão de cada entrega dos outros projetos, assim como define as prioridades da
organização na medida em que se observam os gargalos de integração entre processos.
Para que as informações se tornem conhecimento de forma organizada, necessita-se de uma
metodologia para padronização de informações, tanto para indexação de armazenamento
quanto para a montagem das estruturas de armazenamento, sejam em bases de dados ou em
diretórios virtuais para armazenamento de documentos e outros arquivos. Este é mais um
dos projetos a serem realizados, e que seja logo de início, para que todos os demais projetos
tenham a base de taxonomia para armazenamento e elaboração de documentos unificados.
Os dados precisam passar por um processo de saneamento ou de limpeza para que sejam
utilizados de maneira correta e transformem-se realmente em informação e conhecimento. O
objetivo desse projeto é fazer com que os dados não atrapalhem a integridade da informação,
não ocupem espaços desnecessários nas bases de dados e sejam mais fáceis de serem encontrados
em buscas futuras. Um dos ativos mais importantes das empresas hoje é sua base de dados. Após
esse saneamento e através de um projeto de inteligência de negócios, ou business intelligence
(BI), pode ser realizada, em parte, a integração de bases de dados existentes, com a finalidade
de disseminação da informação por toda a organização de maneira íntegra, fácil de usar,
fazendo com que os gestores do negócio tenham uma visão geral de toda a organização. Serão
montados também, através da seleção de dados, filtros sumarizados em gráficos e relatórios
previamente estabelecidos, além de base de dados estruturados para inteligência de negócios.
Sobre essas informações podem ser montados cenários com resultados que apoiem decisões
importantes.
Sabemos também que existem diversos sistemas pelas áreas funcionais do COB que geram
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grande volume de informação. Com o projeto de mapeamento de fontes de dados e a melhoria
dos processos existentes, vamos detectar a necessidade de aperfeiçoamento e integração de
sistemas já existentes, fazendo com que possamos falar e obter informações no momento real
que estivermos utilizando nossas ferramentas operacionais e de gestão.
Quanto à comunicação interna, se faz necessária uma estrutura de informação adequada ao
público a que se destinam as informações. Para o público interno da organização, é necessário
que exista um filtro que selecione as informações necessárias e agregadoras para cada receptor.
A criação de um plano de comunicação interna busca tornar os colaboradores da empresa
mais eficazes e deve se propor a deixá-los também mais felizes e promover seu bem-estar.
Independentemente do poder de automotivação dos indivíduos, a boa comunicação, na
empresa, tem o poder de fazer com que as pessoas sintam-se valorizadas e integradas à empresa.
Fase 2 — Melhoria e criação de ferramentas
Através de um ambiente colaborativo podemos criar um local que permita o trabalho de
alta eficiência, unindo todos os atores de interação. Existem instrumentos e tecnologias que
proporcionam esse ambiente colaborativo, no qual se destaca a internet, que reduz distâncias
e o tempo necessário ao deslocamento das pessoas, além de permitir melhor atualização de
informações, agregando valor aos negócios. Com a implantação desses ambientes, nossos
computadores se tornam verdadeiras máquinas de comunicação de informações gerenciais
e operacionais para desenvolver o trabalho colaborativo entre as diversas equipes que devem
ser mobilizadas no desenvolvimento dos processos, auxiliando os gestores através de um
gerenciamento da rede de contatos, fornecedores e parceiros da organização.
As principais ferramentas que compõem esse ambiente colaborativo são sistemas de gestão de
documentos, de fluxo de processos, de informações gerenciais e intranet/extranet.
O sistema de GED abrange o gerenciamento de documentos digitais, a definição e o controle
do fluxo de trabalho corporativo. As empresas não guardam mais documentos em papel. As
cópias em papel tornam-se obsoletas em minutos, porque após o documento ser gravado,
no servidor, pela pessoa que está trabalhando nele, ela continua trabalhando e vai salvar
novamente momentos mais tarde. O documento no servidor, acessível aos demais envolvidos,
permite visualização a partir da mais recente gravação, sendo que o GED controla o nível
de revisão, de versões oficiais em que o documento se configura. A principal função de
compartilhamento, em rede relacionada com essa tecnologia, é o compartilhamento de
documentos, textos, desenhos, planilhas e dados gerenciais como custos e cronogramas
entre os profissionais envolvidos no negócio, sejam fornecedores, subcontratados, parceiros
e clientes. Essa tecnologia altera significativamente os sistemas de armazenamento, busca
e acesso a informações, com acesso muito mais rápido via internet. Os documentos são
armazenados no servidor, em pastas e subpastas, como numa lógica de arquivo físico. Todos
os documentos possuem atributos de proprietário, quem pode ler, editar e apagar, controle de
versões e de comentários que são também atributos do documento. Essa tecnologia associada
ao uso de outros softwares específicos permite ganhos significativos de precisão, qualidade e
tempo, através de, por exemplo, registro automático e relatórios de atividades, principalmente
associado ao workflow apropriado. Ela torna mais fácil lidar com informações financeiras,
correspondência do empreendimento, cronogramas, especificações, desenhos, orçamentos,
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notas de reunião e arquivos em geral. O COB se torna cada vez mais complexo e produz
muitos documentos. O acesso fácil e rápido a esses documentos é fundamental e cria um
ambiente colaborativo para o desenvolvimento dos processos.
Considerando as definições e os conceitos comuns, em toda a literatura pesquisada,
entendemos que um fluxo de processo ou workflow pode ser definido como uma coleção de
atividades organizadas para realizar um processo, quase sempre de negócio. Essas atividades
podem ser executadas por um ou mais sistemas de computador, por um ou mais agentes
humanos ou de software, ou então por uma combinação destes. A ordem de execução e as
precondições das atividades estão definidas no workflow, sendo que este é capaz ainda de
representar a sincronização das atividades e o fluxo de informações entre elas. As ferramentas
de workflow são, em geral, colaborativas, gerenciando a sequência de atividades de trabalho e
chamando ou invocando os recursos humanos ou eletrônicos apropriados, associados com as
várias atividades que compõem o processo. Essas ferramentas definem, gerenciam e executam
completamente workflows, através da execução de software. Nesses sistemas, as atividades
são definidas e agendadas, os recursos necessários são relacionados e, na medida em que as
atividades vão sendo executadas pelos respectivos executores, o sistema trata de coordenar e
encaminhar, automaticamente, os resultados alcançados e os demais recursos necessários para
os executores das atividades seguintes na sequência.
O gerenciamento de informações através de um sistema de informações gerenciais apoiado
nas bases de dados, descritas anteriormente, tem um papel importante no processo de tomada
de decisões. Esse sistema será executado através da intranet, do modo mais integrado possível,
oferecendo informações vitais ao dia a dia do COB, tais como: recursos humanos, recursos
materiais, informações de confederações, fornecedores e parceiros em geral e contratos, bem
como todas as demais informações relativas ao processo de administração geral da organização.
Destacam-se o controle e o gerenciamento financeiros, relacionando administração e finanças.
Outro diferencial competitivo, nesse aspecto, é a utilização do ambiente colaborativo
proporcionado pela internet à aquisição de dados online, viabilizando pesquisas que apoiem
fortemente o processo de tomada de decisões e programas de Marketing, tais como pesquisas
de mercado, ordens de compra, informações ao público em geral.
A implantação de uma intranet é de suma importância para a criação de um ambiente
colaborativo, que é base para a gestão de conhecimento. Ela pode ser entendida simplesmente
como uma rede dentro da organização tornando os colaboradores mais produtivos, na
medida em que compartilham documentos e informações corporativas, navegando por todos
os recursos das empresas, aplicativos de negócios, bem como os de gerenciamento geral de
Recursos Humanos, Financeiro, Compras, entre outros. Os principais serviços da intranet
são o compartilhamento de informações, gerenciamento de workflow corporativo, listas de
recursos humanos e materiais, ambiente para disseminação de informações e aplicativos com
base no banco de dados que se constituem nos sistemas corporativos de informação que
são a base para o processo de tomada de decisões. Uma vasta variedade de aplicativos da
intranet atende os processos de negócios da organização. A dinâmica da intranet faz com
que as informações no servidor sejam atualizadas de maneira cada vez mais rápida com
menos custos. Outro grande benefício da intranet é a possibilidade de maior capacitação
dos colaboradores através do acesso a informações de programas empresariais de capacitação
e treinamento, sejam eles operacionais, sejam gerenciais. Os aplicativos estão cada vez mais
fáceis de serem aprendidos e com menor custo de implantação. Quando as informações da
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empresa são exportadas via internet para confederações e parceiros, para apoio aos diversos
processos executados entre todos os envolvidos, sendo eles externos à organização, chama-se
a rede de extranet. As intranets devem ser utilizadas em combinação com o site corporativo
do COB, permitindo a criação de um ambiente colaborativo que facilite o desenvolvimento
de processos corporativos, como a construção de páginas de informações sobre assuntos e
eventos, com pesquisas pela internet e divulgação de seus resultados.
Fase 3 — Mudança cultural e estrutural da organização
Um plano de marketing interno precisa ser elaborado para que seja aplicada uma mudança
na cultura organizacional possibilitando a criação de uma cultura de aprendizado contínua
para que os colaboradores possam estar adaptados às inúmeras transformações advindas da
sociedade, com base em informação e conhecimento. Como algumas dessas campanhas de
mudança cultural estão os programas de capacitação, a troca de experiências, a criação e
a disseminação do conhecimento. Além disso, o aprendizado de lidar com as ferramentas
disponibilizadas no ambiente colaborativo para acessar informações que se encontram na
internet, nos bancos de dados, nos e-mails e nos sistemas.
Por fim, este trabalho sugere um projeto de criação de um novo setor, no COB, de gestão do
conhecimento e informação, seguindo os mesmo passos do Comitê Olímpico Internacional
(COI), onde foi criado o setor de Information & Knowledge para atender as demandas de
troca e armazenamento de informações com os Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs).
Também conhecido como serviços de informação para os NOCs, o setor tem as funções de
coletar, estruturar e fornecer informações estratégicas sobre e para NOCs. Além disso, fornece
conhecimento para NOCs que lhes permite ter uma melhor compreensão de sua posição
dentro do movimento olímpico. O setor também fornece ao COI informação e conhecimento
que lhe permitem exercer seu papel como o líder do movimento olímpico. Por fim, o setor
tem a função de administrar o NOC Extranet (NOCnet) como uma plataforma de trabalho
e comunicação online possibilitando a transferência de informações entre a comunidade de
usuários. A NOCnet é parte de um programa chamado “IOC plataformas de colaboração do
COI”, que visa unir todos os serviços online do COI em um único sistema.
De maneira bem semelhante, esse novo setor no COB ficaria responsável por coletar,
estruturar e fornecer informações estratégicas sobre a organização e para os colaboradores
do COB, confederações e todos os stakeholders, além de fornecer conhecimento para todos
os stakeholders para lhes permitir ter uma melhor compreensão de sua posição dentro do
movimento olímpico. Outra função seria a de fornecer ao COB informação e conhecimento
que lhe permitam exercer seu papel como o líder do movimento olímpico no Brasil. Outra
importante atribuição do setor é ser responsável pela comunicação interna da organização.
Por fim, administrar todo o ambiente colaborativo criado no COB através de intranet/
extranet, sistema de informações gerenciais, sistema de gestão de documentos, como uma
plataforma de trabalho e comunicação online, possibilitando a transferência de informações
entre a comunidade de usuários.
Em resumo, os projetos sugeridos neste programa são:
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1.

Planejamento de integração de informações.

2.

Mapeamento de fontes de dados e de processos.

3.

Metodologia para padronização de informações.

4.

Saneamento e integração de bases de dados.

5.

Melhoria e integração de sistemas.

6.

Plano de comunicação interna.

7.

Sistemas de gestão de documentos.

8.

Sistema de fluxo de processos.

9.

Sistema de informações gerenciais.

10. Intranet/extranet.
11. Marketing interno para gestão do conhecimento.
12. Criação do setor de gestão do conhecimento.

Alguns desses projetos já foram implantados ou estão em andamento, como a implantação
do sistema de gestão de documentos, de fluxo de processos e de informação gerenciais. No
entanto, todos eles necessitam serem revistos para se integrarem uns aos outros e a suas bases
de dados. De nada adianta termos essas inovadoras ferramentas trabalhando de maneira
a resolver problemas pontuais e com acesso restrito a um pequeno grupo de usuários. No
planejamento das integrações se faz necessária uma revisão de acesso e perfis de usuários para
todas as ferramentas existentes.

3 | CONCLUSÃO
Os processos de negócios do COB mudaram e cresceram ao longo dos últimos anos,
transpondo muitas fronteiras tradicionais em nosso país. Nossos colaboradores necessitam
de um contínuo aprendizado tecnológico e uma longa exposição às ferramentas de gestão do
conhecimento para verdadeiramente alcançar as metas definidas no planejamento estratégico.
Enquanto o mercado está cada vez mais dinâmico, complexo, interconectado e competitivo,
o COB precisa juntar todas as equipes, parceiros, fornecedores e clientes num ambiente
colaborativo de alta eficiência que é obtido mediante o uso integrado de tecnologias. Os
colaboradores e os parceiros utilizam esse ambiente colaborativo para compartilhar e
desenvolver ideias.
A presente pesquisa visou analisar as necessidades do COB em relação à implantação da
gestão do conhecimento, num estudo exploratório para confrontar teoria e prática. Vimos
que existe necessidade eminente da integração de informação para que não ocorra a perca
e o desperdício de conhecimento na organização, causando um grande impacto futuro na
memória do movimento olímpico no Brasil.
Todas as fontes primárias de vantagem competitiva para o COB, como conhecimentos e
parcerias estratégicas, estão intimamente relacionadas com as ferramentas e mudanças
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sugeridas neste artigo. O programa de projetos proposto neste trabalho leva o COB a se
tornar uma empresa de excelência em relação à utilização de metodologias modernas e ao uso
de novas tecnologias de gestão do conhecimento.
Um comprometimento top-down na organização é necessário, bem como investimentos
pesados em capacitação e treinamento de pessoal. Uma interface importante dos processos de
gerenciamento a desenvolver é a de pessoa/computador. Na fase de construção do ambiente
colaborativo, quando todas as pessoas das equipes devem ser treinadas, é importante mobilizálas e envolvê-las com objetivos simples de serem alcançados. Os colaboradores que gostam de
ter as informações na ponta dos dedos devem fornecer dados ao sistema com um todo. Os
dados não devem ficar na gaveta nem em suas próprias máquinas, e sim no servidor, visíveis
e editáveis, via internet, acessíveis mediante diferentes perfis de usuários que fornecem dados
de uma vez só, que são reusados muitas vezes e consultados em modos sumarizados e filtrados
conforme o interesse de quem está consultando. A solução para a resistência cultural está na
implantação desse programa de evolução simples, realista, bem definido, apoiado de cima
para baixo, mudando os processos de negócios da organização, transformando-a em uma
organização que cuida melhor de um de seus maiores legados, o conhecimento organizacional.
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RESUMO

O objetivo deste estudo é a construção de uma proposta de implantação de modelo de gestão
estratégica para a federação de voleibol do Distrito Federal e, para tanto, propõe-se a utilização da ferramenta balanced scorecard (BSC). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas,
junto à Federação Brasiliense de Voleibol (Febravo), cujos resultados, organizados em matriz
SWOT, apontaram para uma prática empírica de gestão, a partir da qual se propõe uma
maior aproximação com seus stakeholders (clientes) e uma ampliação na oferta de serviços.
O modelo proposto pode ser replicável para outras federações de voleibol, bem como para
organizações esportivas olímpicas (OEO) de nível estadual.
Palavras-chave: balanced scorecard, gestão estratégica, federação de voleibol.

ABSTRACT

The aim of this study is to develop a strategic management model for the volleyball federation in
the Federal District, using, for this purpose, the balanced scorecard (BSC) tool. Semi-structured
interviews were applied in the Federação Brasiliense de Voleibol (Federation Brasiliense of Volleyball - Febravo), and the results, which were partially organized in a SWOT matrix, pointed to
an empirical management practice. Taking this into consideration, it is proposed to have a closer
relationship with its stakeholders (customers) and to expand the services offered. The proposed
model can be applied into other federations of volleyball, as well as for olympic sports organizations
(OEO) statewide.
Keywords: balanced scorecard, strategic management, volleyball federation.
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1 | INTRODUÇÃO
Muito antes da popularização do vôlei no Brasil e a capital do país nem se ter desenvolvido
ainda, a Federação Brasiliense de Voleibol (Febravo) foi fundada em 9 de janeiro de 1962.
Desde então, passou por algumas gestões sem que um legado sobre a história vivenciada fosse
formalmente repassado adiante, para se obterem evidências do trabalho realizado e assim
proporcionar a melhoria contínua das ações da entidade.
A última gestão da Febravo, que vinha desde 1982, apresentava uma estrutura de funcionamento
liderada por seu presidente, que contava com um diretor financeiro, um diretor técnico — o
qual respondia pelos departamentos de voleibol “de quadra” (ou indoor) e vôlei de praia —, um
gerente de arbitragem e uma secretária. A federação foi extinta, em março de 2013, devido a
uma dívida insolúvel, fruto da estratégia de financiamento dos bingos, instituída nos anos 2000
e que levou a Febravo, outras federações e confederações a uma situação de inadimplência.
Logo após a dissolução da Febravo, outra instituição de gestão do voleibol no Distrito Federal
deverá ser organizada. Essa retomada, aliada às oportunidades criadas pela chamada “década
do esporte” no Brasil, indicam um momento propício para um recomeço de uma forma mais
profissionalizada.
O objetivo deste trabalho é explorar o modelo de gestão de uma federação esportiva por
meio do estudo de caso da Federação Brasilense de Voleibol (Febravo) e elaborar um modelo
de gestão de cunho estratégico aplicável a outras federações, buscando seu desenvolvimento
gerencial e a melhoria na oferta de serviços. Os objetivos específicos do estudo seriam:
levantar dados sobre as áreas funcionais da Febravo; analisar os dados sob a ótica da gestão
das organizações esportivas olímpicas (OEO); e propor um modelo de gestão aplicável a estas.
A justificativa para o presente estudo recai sobre a obtenção de dados sobre o modelo de gestão
adotado por federações e seus desdobramentos, acarretando num conjunto de informações que
indica conhecimento empírico adquirido ao longo dos anos. Desse modo, é possível reavaliar
o trabalho dessas OEO, buscando a integração entre os diferentes níveis de governança no
esporte por meio de um novo modelo de gestão, sugerindo uma maior oferta de serviços à
comunidade, assim como essa proposta leva ao meio acadêmico a discussão acerca da situação
da gestão das OEO em nível estadual no Brasil.
Mesmo as unidades de gestão do esporte em nível local, que contam com um mínimo de
recursos financeiros e humanos para a sobrevivência, devem se preparar atuando com uma
mentalidade estratégica, com o conhecimento e a anuência das principais “partes interessadas”
(ou stakeholders) sobre as práticas utilizadas, aproveitando o uso de ferramentas de gestão.
Kasznar e Graça (2006) corroboram essa afirmação ao afirmar que “as federações estaduais
incentivam com independência a prática do esporte em suas regiões de influência e de
abrangência”, ficando assim comprovada a essencialidade do trabalho das federações
esportivas e a relação com o ente nacional de gestão da modalidade, a Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV). Os autores complementam, ao estipular que:
“Enquanto a CBV opera os objetivos internacionais e nacionais, assumindo a ótica ultracompetitiva que
dá ressonância aos feitos dos melhores atletas, por meio das seleções nacionais e com o patrocínio de
grandes empresas, as federações exercem o papel fundamental de assentar o vôlei em âmbito estadual e
municipal” (KASZNAR; GRAÇA, 2006, p.22).
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Pode-se inferir que há uma ideia de interdependência nessa afirmação, pois enquanto as
federações fazem o trabalho de descoberta, formação de talentos e disseminação da prática da
modalidade, a CBV garante a defesa de interesses e o exercício da política como um todo, e as
seleções brasileiras servem de exemplo para que se alavanquem novos praticantes e talentos,
num movimento contínuo.
O quadro proposto por Smith (2008, p.57) retrata as diferentes camadas do ambiente externo
à célula central de referência — aqui, no caso, uma federação esportiva —, divididas por
ordem de grandeza, num processo de influência causal entre elas.

Figura 01. Esferas que envolvem o esporte

Ao se ler “indústria do esporte”, entende-se que estejam aí os fatores ligados aos negócios e do
esporte-espetáculo, enquanto que na esfera maior da figura estejam os elementos extraesportes,
como política, legislação e outros fatores ambientais. As esferas mais ao interior do diagrama
abrangem as entidades nacionais e estaduais, com os atores que giram a seu entorno nos
respectivos âmbitos.
A produção nacional de estudos acadêmicos referentes ao caso particular sobre gestão em
federações esportivas ainda é incipiente, apesar do constante crescimento (BASTOS, 2003).
Nesse contexto, destacam-se D’Ávila (2010) e Marques (2012), cujos estudos voltados para
unidades estaduais (federações) de voleibol sugerem uma aproximação da CBV com elas e
propõem um planejamento estratégico global, em que a confederação tomaria a governança
de uma série de medidas em relação às federações, tanto no tocante à capacitação — visando
à melhoria dos recursos humanos — quanto ao apoio a sua reestruturação baseando-se em
conceitos estratégicos, em detrimento ao apoio referente ao repasse de verbas para os eventos
de rotina, calcados somente nos calendários locais e no orçamento.
Um dos mais completos compêndios da história do esporte e da Educação Física no país,
o “Atlas do Esporte no Brasil” (DACOSTA, 2006), menciona em seu capítulo sobre
administração/gestão esportiva:
“A administração esportiva (denominação histórica da área de conhecimento no Brasil) ou gestão do
esporte (nome mais apropriado da disciplina) 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” (NOLASCO et al., 2006, p.92).

Essa afirmação se coaduna com o caso específico da Febravo, pois consta em seu estatuto
todas as nuances possíveis de organização e prática da modalidade de voleibol e vôlei de praia
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do Distrito Federal. Apesar da possibilidade da amplitude de atuação, a Febravo se limitou
a organizar os campeonatos previstos para as equipes de base dos clubes e as subsequentes
seleções com os melhores atletas representando o Distrito Federal nos campeonatos brasileiros
das respectivas categorias.
O’Beirne (2004) aponta algumas características das chamadas “pequenas e médias empresas do
esporte”, que se identificam com algumas características das federações esportivas, apontando
que “para ter sucesso em qualquer negócio é preciso traçar uma estratégia clara para maximizar
resultados, com um mínimo de desperdício”, para tanto, é preciso, primeiramente, “entender
o cliente” (O’BEIRNE, 2004, p.193). Além disso, o autor propõe que se inicie o processo do
planejamento estratégico com uma análise SWOT — que será comentada e apresentada no
desenvolvimento deste estudo —, para mapear seu mercado, quanto aos ambientes interno
e externo. Segue o autor afirmando que é necessária uma mudança radical na gestão de
entidades esportivas de fins não lucrativos — tais como as federações esportivas estaduais
—, que passariam de uma administração e estrutura voluntária e amadora para uma gestão
profissionalizada, cuja mudança de paradigma resulta na definição de valores essenciais aos
stakeholders.

2 | DESENVOLVIMENTO
O presente trabalho tem como metodologia o estudo de caso único, justificado pela
peculiaridade encontrada no objeto de estudo, a gestão de instituições esportivas (federações),
concentrando-se na Febravo.
O estudo de caso é definido por Yin (2010, p.39) como “uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real”,
tendo aqui como unidade de análise o modelo de gestão utilizado pela Febravo, no período
de sua existência.
Essa escolha foi feita não só devido à escassez de estudos no mercado esportivo, que investiguem
a gestão de federações, mas pelo contraste das federações em relação à instituição-mor do
vôlei nacional, a CBV, a qual apresenta um potencial de mercado inversamente proporcional
às suas unidades estaduais, e que é considerada como exemplo de excelência na área de gestão,
apresentando, por consequência, um alto potencial de mercado, que alavanca patrocínios e
coloca o vôlei na grande mídia constantemente.
A coleta dos dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas (Anexos 1 a 4) com o
presidente e o diretor-financeiro da Febravo, sendo as pessoas mais aptas a fornecer informações
sobre as áreas técnica e administrativa, bem como sobre o histórico e o funcionamento da
federação, considerando ainda o significativo tempo de sua gestão.
Para organizar a investigação do trabalho, tais entrevistas foram baseadas em seis áreas que
a atuação de uma federação deve levar em consideração ao estruturar seu planejamento
estratégico: Recursos Humanos, Marketing, Finanças, Eventos, Estratégia e Organização. Essa
escolha foi baseada no conhecimento instalado na área de gestão de organizações olímpicas,
cujo conteúdo encontra-se na publicação Managing Olympic Sports Organizations (OLYMPIC
SOLIDARITY, 2007), e na experiência e na observação do autor na modalidade de voleibol.
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O contexto da situação estudada parte de um problema recorrente nas federações esportivas
no Brasil, mas que acontece também no exterior, que é a questão financeira. Uma das respostas
obtidas sobre a dimensão financiamento (“sem dinheiro não se faz nada”) pode resumir várias
questões, sendo que suas decorrências levantadas nas entrevistas tiveram alguma ligação com
a dificuldade em angariar recursos financeiros para realizar o trabalho proposto pela Febravo.
Nas respostas obtidas sobre o tema “organização”, observou-se que os serviços oferecidos
limitavam-se às categorias de base, visando às seleções que representam o Distrito Federal
nos campeonatos brasileiros das respectivas categorias. Nesse aspecto, pode-se verificar que,
no tocante à totalidade de praticantes possíveis de voleibol no Distrito Federal, nem todos
foram contemplados nas ações oferecidas pela federação, a exemplo das categorias “adulto” e
“máster”, sendo que esta última possui um grande quantitativo de praticantes efetivos, que,
a julgar pela faixa etária e pelos perfis social e profissional, pode intermediar contatos com
patrocinadores em potencial, que poderiam custear as ações da federação.
Os problemas inerentes às dificuldades financeiras são reais e merecem a devida atenção. O
que se observa é que o problema central de ordem financeira parte de um contexto estrutural
maior, desde mudanças na legislação específica do esporte até as idiossincrasias de ordem local,
quanto à mentalidade de empresários (patrocinadores em potencial), ao posicionamento de
governantes e à visão dos principais stakeholders — clubes, atletas, técnicos, mídia — em
relação à oferta de serviços do esporte.
A interpretação que cabe nessa situação é de que se vive um paradoxo entre a oferta, por parte
da federação, e a procura, por parte dos filiados — os clubes e os atletas. De um lado, existe
a federação que se esforça com todas as dificuldades para realizar o trabalho esperado, pois
afirma o presidente que “todos os campeonatos das categorias de base e seleções participaram
de seus respectivos certames ininterruptamente”, e, de outro, a expectativa dos praticantes em
relação ao que se está oferecendo.
Existe notadamente um hiato (comumente referenciado no termo em inglês, “gap”) entre o
que se oferece e o que se quer. O motivo desse gap é que a Febravo se limitou a oferecer o que
lhe é de direito e dever, segundo seu estatuto, porém o mercado demanda uma nova postura,
que exige maior comunicação entre as partes (fornecedor e cliente), bem como uma maior
adaptabilidade na forma que se oferecem os serviços e a própria estrutura da federação. O
mercado de Marketing do esporte em geral mudou de paradigma e pede por outro tipo de
atitude por parte de quem oferece tais serviços. Os resultados obtidos nas entrevistas atestam
essas afirmativas no sentido de que “houve redução no quantitativo de membros efetivos”.
A situação atual em relação ao financiamento de serviços esportivos, sejam corriqueiros ou
eventuais, mudou do paradigma de doações pontuais para sanar necessidades momentâneas
— quase que por filantropia ou devido a relações pessoais entre dirigente esportivo e doador
— para uma relação mais madura, na qual interesses de ambas as partes sejam alinhados por
conceitos e valores institucionais, em detrimento a questões meramente pessoais.
Skinner e Rukavina (2003, p. ix) relatam uma situação do passado em que seguidamente se
solicitava patrocínio de “chapéu na mão” a uma grande empresa, nos Estados Unidos, para
um dado evento anual, tendo sempre lidado com o “departamento de contribuições” para
concretizar a doação solicitada. Contudo, a preocupação das organizações com o Marketing
Corporativo, no âmbito do esporte, fez com que houvesse uma mudança radical na forma de
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contato entre patrocinador e patrocinado. Ambas as partes passariam a ter um alinhamento
conceitual de valores institucionais e, sobretudo, o retorno de exposição da marca em questão,
também conhecido como return on investment (ROI) (retorno sobre o investimento), dentre
outros dividendos.
A partir de um modelo em que se estabelecem objetivos estratégicos e as respectivas metas e
projetos, a futura federação de voleibol do Distrito Federal poderá proporcionar parâmetros
para mensurar o impacto do valor investido ao patrocinador, criando um vínculo entre as
partes.
Ao julgar pelo exposto, no tocante ao Marketing e ao financiamento, trazendo a situação
para o caso do voleibol do Distrito Federal, pode-se notar que, a partir do testemunho do
presidente entrevistado de que “a Febravo não é um bom fornecedor”, a necessidade de se
promover uma mudança radical e urgente para a futura instituição que irá prestar serviços
de voleibol no Distrito Federal. Essa afirmativa baseou-se na intermitência das contribuições
por parte dos clubes filiados no passado recente da Febravo, o que retrata uma insatisfação ou
simples desinteresse, mais do que por problemas financeiros da parte dos clubes.
No momento da dissolução da Febravo, o que se observava era uma cultura reativa, isto é,
aguardando as demandas de cliente/praticante, além do fato de se ter que pedir apoio de
“chapéu na mão” cada vez que havia uma viagem de uma das seleções ou a necessidade de se
realizar uma compra mais significativa, como uniformes de jogo.
No tocante ao financiamento, a Febravo — como as demais federações do voleibol no Brasil
— recebia um auxílio mensal da CBV, equivalente a remuneração da única funcionária da
federação, uma secretária que servia em meio expediente. Para cobrir as despesas de realização
dos eventos, a CBV ressarcia os itens básicos, sem que a Febravo pudesse fazer um excedente
de caixa para custear futuras despesas de viagens, materiais/equipamentos e manutenção
da sede. Em resumo, o serviço era realizado, porém sem que houvesse um atrativo mais
interessante ou diferente para os clubes, atletas e, principalmente, possíveis patrocinadores.
No passado, parte dos recursos de apoio ao caixa da Febravo era advindo de cursos para
técnicos — que tinham parte fundamental no alinhamento conceitual na condução de
equipes — e para árbitros, visando à formação e ao aperfeiçoamento dos profissionais. Esses
recursos “passaram a não mais existir, após a CBV assumir ambos os cursos”, segundo o
presidente.
Quanto aos recursos humanos, além do fato de a Febravo só possuir uma funcionária
remunerada para auxiliar nos serviços administrativos, os demais membros do conselho
diretor e pessoal de apoio eram voluntários que dedicavam parte de seu tempo a determinadas
funções quanto a direção geral, finanças, técnica — que envolve o vôlei de quadra, praia e
a arbitragem — e as ações operacionais. Em se tratando de voluntariado, consegue-se uma
atuação constante a cada ciclo olímpico quanto ao conselho, mas “há dificuldade quanto a
obter fidelização de voluntários para as ações operacionais e colaboradores para a manutenção
do site”, segundo a resposta dada a esse item, que também faz parte do contato com os
stakeholders.
Tanto pela questão de postura organizacional quanto pela visão de mercado, o gap criado
entre o serviço oferecido e o esperado, deu lugar a um aspecto nunca antes observado ou
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esperado: a concorrência. Supostamente uma federação esportiva não deveria sofrer com
a presença de concorrência, pois para se participar de eventos oficiais, pré-classificatórios
para competições de maior âmbito, é necessário que se faça cadastramento, homologação de
documentos, pagamentos de taxas etc.
No Distrito Federal, principalmente no vôlei de praia, existe atualmente forte presença
dos chamados “torneios-pirata”, como são conhecidos os eventos não oficiais, no linguajar
do meio esportivo. A observância desses torneios alternativos aponta na direção de que o
paradigma mudou, exigindo nova postura por parte da federação. Segundo relatos obtidos
na presente pesquisa, esse fato — que não acontece somente no Distrito Federal e no vôlei,
segundo os entrevistados — foi causado pela abertura prevista na Lei 9.615 (“Lei Pelé”), a
exemplo do item II, do artigo 2o, em que se dá “[...] faculdade e liberdade de pessoas físicas e
jurídicas organizarem-se para a prática desportiva”.
Os organizadores desses eventos oferecem competições em instalações esportivas de domínio
público ou até mesmo em clubes, cujas taxas de inscrição cobrem custos básicos de arbitragem
e premiação, que, devido à não existência do custo fixo de manutenção da estrutura de uma
federação, podem cobrar valores inferiores aos desta. A grande oferta desses eventos acarreta
na validação do concorrente por praticantes e outros stakeholders, tais como atletas locais de
renome nacional, mídia, pais/responsáveis, poder público e clubes. Afinal, a formação desses
grupos e eventos alternativos está respaldada na lei vigente para o esporte.
Nesse particular, ressalta-se que a mídia, como um importante stakeholder, acaba não só
não divulgando as ações da federação — inclusive pela própria falta de uma política interna
de comunicação — mas reconhecendo e validando as ações não oficiais oferecidas pela
concorrência, o que enfraquece ainda mais a imagem da federação. A questão da comunicação
está intimamente ligada à área de Marketing — que também carece de objetivos estratégicos
e suas respectivas metas e indicadores — devido a sua importância para o ROI dos possíveis
patrocinadores.
Outra questão importante no Distrito Federal é a formação de jovens talentos para a renovação
de praticantes. Sabe-se que se obtém a qualidade a partir de um trabalho correto, mas que para
tanto é preciso ter um grande quantitativo de praticantes. Nesse particular, “há um declínio
de interesse dos jovens pelo esporte em geral, mesmo que o vôlei tenha um grande apelo na
mídia”, afirma o presidente, inclusive falando em nome de colegas de outras modalidades
esportivas e outras federações de voleibol.
À parte a dificuldade de despertar o interesse dos jovens para dar corpo aos clubes filiados e aos
torneios de vôlei de praia — em que a tônica é o esforço dos indivíduos e não de clubes —, existe
também uma grande dificuldade na retenção dos poucos talentos descobertos localmente, de
ambas as modalidades. Os entrevistados reputam esse fenômeno, principalmente, “à falta
de pelo menos uma equipe que dispute o campeonato nacional (Superliga)” e que possa
proporcionar bons espetáculos em partidas de alto nível em Brasília e dar uma perspectiva de
futuro para os jovens talentos locais.
Diante de todo esse contexto, é necessário haver mudança e, para tanto, é preciso contar
com apoio de novas tecnologias e metodologias, que por sua vez se concretizam pelo uso de
ferramentas que sejam reconhecidamente testadas e validadas, visando dar balizamento ao
trabalho de planejamento estratégico a que se propõe.
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Em se tratando de gestão moderna, em tempos de aceleração da necessidade de captação e
processamento das informações, que vão muito além do puro e simples processo de receber e
enviar dados, é preciso transformar as informações — novas e reestruturadas — em estratégia.
É necessário aliar a experiência adquirida ao longo dos anos — que é de fundamental
importância — às ferramentas que estão postas à disposição no mercado.
Assim sendo, propõe-se uma ferramenta devido a sua larga aceitação e penetração em empresas
de portes variados, para fins de gestão estratégica: o balanced scorecard (BSC), que pressupõe
um equilíbrio de resultados no desempenho das várias áreas nas empresas e instituições. Foi
inicialmente apresentado por Robert Kaplan e David Norton, em 1992, como um meio
de monitorar e tornar mais concretas as análises dos dados coletados na administração das
empresas e logo tornar mais fidedignos os resultados da estratégia destas. A partir daí a
ferramenta evoluiu para se tornar uma das mais utilizadas em gestão estratégica no mundo.
Em meados da década de 1990, o BSC tem sido adotado por quase metade das empresas que
integram a revista Fortune 1000. A Harvard Business Review recentemente aclamou o BSC
como sendo uma das 75 ideias mais influentes do século XX (NIVEN, 2005).
O BSC propõe que a estrutura da empresa/instituição seja feita por meio de mapas estratégicos
que proporcionam melhor orientação e visualização de todo o escopo da estrutura em questão,
seja ela uma grande empresa, seja um simples indivíduo. Cada vez mais os mapas estão presentes
no cotidiano das empresas e instituições objetivando não só dar melhor compreensão visual
sobre a estratégia, mas também parâmetros de controle e desenvolvimento das ações destas.
Mc Adam e O’Neill (1999) ao definirem, em seu estudo, que o BSC é uma ferramenta que
estabelece uma forma de mensuração dos objetivos e das metas estabelecidas na estratégia,
corroboram e reforçam a recomendação de O’Beirne, que se inicie a implantação do BSC
por uma análise SWOT (do inglês, Strenghts = Forças; Weaknesses = Fraquezas; Opportunities
= Oportunidades; Threats = Ameaças). Essa análise constitui-se numa parte fundamental do
planejamento estratégico e para tanto é aconselhável contar com os principais colaboradores
da federação, e também é preciso que se trabalhe conjuntamente com os stakeholders, visando
tornar o processo de planejamento estratégico e de estruturação do BSC o mais legítimo
possível.
A análise SWOT visa a uma investigação mais profunda, por meio da qual se definem quais os
elementos que se apresentam quanto a aspectos internos — Forças e Fraquezas — e aspectos
externos — Oportunidades e Ameaças — acerca da situação-problema, cujos achados foram
dispostos em matriz SWOT na tabela 01.
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Tabela 01. Ambiente interno e externo à Febravo
AMBIENTE INTERNO
FORÇAS

FRAQUEZAS

Localização na capital federal

Ajuda mensal (CBV) insuficiente = R$ 1.035,00

Vôlei: esporte da preferência de mulheres e
jovens

Falta de compromisso entre os filiados

Experiência/idoneidade do corpo diretivo
Presença de profissionais especialistas
Participação das seleções de base em todos os
campeonatos nacionais até hoje

“Ciumeira” entre técnicos
Falta de “atletas-espelho” em Brasília
Apoio ($) de dirigentes de forma intermitente
Produção baixa de atletas

Grande quantitativo de atletas máster
(stakeholders em potencial)

Dificuldade em se manter o calendário

Esporte: anseio da sociedade brasiliense

Baixo interesse da mídia

Quantitativo satisfatório de ginásios e escolas

Grande distância entre o plano-piloto e as cidades-satélites

Clima favorável

Dificuldade de intercâmbio com os demais estados (distância)

Cidade de fácil deslocamento

Cultura de não investimento de empresários locais

Pouca divulgação das ações

Falta de sede própria
Não pagamento/desistência dos filiados
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Lei de incentivo ao esporte (LIE)

Torneios “piratas”

Mobilização de empresários locais

Enfraquecimento das seleções

Otimização das ações

Diminuição na produção de atletas

Aumento/ampliação do atendimento

Não reciclagem de profissionais

Apoio do poder público (Secretaria de Esportes,
GDF)

Outras atividades mais atrativas para os jovens

Angariar maior apoio e comprometimento dos
pais
Torneios abertos e intercolegiais
Maior atratividade para os praticantes
Torneios oficiais de vôlei de praia
Entrada de recursos
Adesão de novos praticantes

Uma vez definidas as características internas, e os fatores de influências externas, deve-se dar
seguimento ao plano de ação de implantação do BSC, por meio da definição da estratégia a
se seguir. Esse processo deve ser feito em conjunto com os principais stakeholders que fazem
o voleibol no Distrito Federal.
Na figura 02, demonstra-se o diagrama das dimensões/perspectivas do BSC, quanto a aspectos
financeiros, de clientes, processos internos e de aprendizado/crescimento da organização —
via seus colaboradores — e as perguntas clássicas a se fazer acerca de cada uma das perspectivas.

526

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Figura 02. Estrutura do balanced scorecard

Após a definição dos elementos a serem trabalhados, a indicação para implantar o BSC é seguir
o premiado arcabouço conceitual (ou Framework), “Nove passos para o sucesso”, proposto
pelo BSC Institute, que visa dar o encadeamento da implantação do modelo.
Os nove passos iniciam-se pela fase da “Preparação” (Passo Um), com o desenvolvimento do
Plano do BSC, que parte da decisão para uma mudança no tipo de gestão. É fundamental
que a direção da nova federação assuma uma postura de governança sobre todo o processo
para se obterem os resultados. Nessa fase, ocorre o estabelecimento de elementos estratégicos,
compostos pela visão de futuro, pela missão e pelos valores institucionais. Tais elementos
devem ser amplamente divulgados, inclusive na mídia, pois darão a base conceitual na
atuação e na imagem da federação e principalmente poderão ser identificados com os valores
institucionais de empresas patrocinadoras em potencial, como propõem os conceitos de
Marketing Corporativo.
A seguir, no Passo Dois, “Estratégia”, determinam-se os valores do cliente, o tema da estratégia
e os resultados estratégicos, que com os elementos do primeiro passo serão desmembrados
nos “Objetivos”, como componentes da ação estratégica, constituindo o Passo Três. No
Passo Quatro, “Mapa Estratégico”, estabelecem-se as ligações de causa e efeito de todos os
elementos, já traduzidos em objetivos.
O Passo Cinco, “Medidas de Performance”, é o momento em que as linhas de base, metas e
indicadores são estabelecidos, para daí ganharem sentido por meio dos projetos estratégicos
de cada uma das “Iniciativas” (Passo Seis), cujo desenvolvimento levará à consecução dos
objetivos estratégicos.
Para verificar o andamento do processo realiza-se o Passo Sete, a “Análise da performance”,
por meio de sistemas de controle da ação, que pode ser feita por softwares específicos para
projetos ou por planilhas mais simplificadas, recomendadas no caso de estruturas menores,
como uma federação de voleibol. A automação evita erros e fornece dados e informações com
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mais precisão e rapidez.
Sem se estabelecer um fundamental “Alinhamento” (Passo Oito), em que todos os envolvidos
têm conhecimento sobre a estratégia, pelas tabelas de indicadores (o “scorecard” propriamente
dito) das unidades e indivíduos, não há possibilidade de sucesso desse modelo de gestão. Por
fim, o Passo Nove, “Avaliação” promove uma análise geral de todo o processo para que se
possam fazer as retroalimentações necessárias para um próximo ciclo.

3 | CONCLUSÃO
Fundamentando-se no histórico da Febravo, é preciso investigar o porquê de haver um
declínio de interesse por parte de alguns de seus stakeholders — clubes e praticantes — mesmo
antes da extinção da federação, o que parece andar na mão contrária do longo sucesso do vôlei
brasileiro e do momento propício para o esporte no Brasil.
É necessário realizar um movimento de recuperação da imagem do voleibol de Brasília, perante
os stakeholders, sob o conhecido conceito de Marketing de “encantar o cliente”. Mesmo sendo
criado um novo ente que organizará as ações de voleibol e mesmo que os clubes filiados sejam
diversos dos que já fizeram parte da antiga Febravo, a situação continua sendo a mesma, pois
os praticantes e mais interessados em bons serviços e soluções dentro de suas expectativas —
ou que as ultrapassem — permanecerão, e logo tal oferta terá que ser repensada.
Os eixos explorados nas entrevistas deram subsídio suficiente para se traçar o perfil da Febravo,
apontando problemas comuns em federações esportivas e a implantação de um modelo de
gestão estratégica, como o BSC poderá auxiliar nesse caminho, a partir de uma rigorosa
disciplina na implantação dos “nove passos para o sucesso”, desde que um novo pensamento
estratégico seja desenvolvido e incorporado por todas as pessoas envolvidas no processo de
desenvolvimento do voleibol do Distrito Federal. Com o contato direto com os stakeholders,
num processo de constante renovação das estratégias a serem adotadas e em consenso entre
todos os interessados, deve-se traçar um plano de ação, a partir de cada projeto dos objetivos
estratégicos definidos.
A partir da revisão das respostas das entrevistas e à luz da literatura referente aos eixos
explorados nas entrevistas, para realizar essa investigação, pode-se concluir que não se
deve atuar de forma reativa em federações esportivas, aguardando o cliente e reduzindo as
atividades, levando em conta apenas as dificuldades financeiras. Mesmo sendo uma estrutura
mais simples em relação a outras instituições esportivas do país — tais como confederações e
Comitês Brasileiros Olímpico e Paralímpico —, uma federação não pode se restringir à gestão
empírica e às fontes de financiamento que a sustentaram ao longo de sua existência.
Os projetos a serem constituídos para a nova federação de voleibol do Distrito Federal de
cada perspectiva do BSC devem procurar sanar os problemas levantados pelas entrevistas
realizadas. Um objetivo estratégico específico na perspectiva “Financeira” do BSC deve levar
em conta novas formas de entrada de recursos na federação, pois com a nova estrutura ela
estaria desimpedida de problemas fiscais, assim podendo ter livre acesso a tais fontes. Além
disso, objetivos e projetos para cada segmento técnico, de voleibol e vôlei de praia, devem ser
instituídos — na perspectiva de “Processos Internos” —, assim como para os profissionais
que têm envolvimento com a federação, pois o BSC prevê a melhoria de recursos humanos
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na perspectiva de “Aprendizado & Desenvolvimento”. Os mais interessados e os mais
importantes stakeholders, os praticantes de voleibol e vôlei de praia, devem ser levados em
conta, por meio de objetivos estratégicos e seus respectivos projetos de interesse, como a partir
dessa perspectiva de “Clientes”, também prevista no BSC.
A expectativa é a de que novos estudos acerca do planejamento estratégico por meio de modelos
de gestão para federações esportivas possam ser multiplicados e que tenham interação entre
si, visto seus propósitos convergentes voltados para o sucesso do esporte em nível estadual no
país.
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Anexo 1 — Roteiro de entrevista — Marketing/
Estratégico
• Quem são os principais stakeholders (interessados/clientes) da Febravo?
• Você acha que os clubes filiados acham a Febravo um bom fornecedor?
• O que se entende por Marketing Esportivo?
• O que poderia se fazer para melhorar a imagem da Febravo junto aos clubes filiados (e
assim pagarem as taxas e se apresentarem para jogar sem criar problemas)?
• Qual era o objetivo do site? Qual era o valor de manutenção e quem o administrava?
• Qual é a estratégia de Marketing que é feita junto aos clubes? Por que não pagam
regularmente?
• Quais as equipes participantes dos últimos 2 anos das quatro categorias?
• A Febravo faz registro formal e escrito de acompanhamento dos atletas (quanto a idade,
habilidade, perspectivas de progresso etc.)?
• O senhor pensa que os jogadores que se formaram aqui poderiam emprestar sua imagem
para promover o trabalho feito aqui, tanto no indoor quanto na praia?
• Quais são as estratégias para contato com os stakeholders?
• Como é feito o planejamento da federação?

Anexo 2 — Roteiro de entrevista — Eventos
• Quais são os eventos previstos para 2013?
• Como são estruturados os campeonatos de todas as categorias?
• Como é feito o convite para os clubes? Por qual via?
• Existe um congresso técnico para aproximação presencial com os representantes dos
clubes?
• Como é a escala da arbitragem?
• Existe um “torneio-início” ou já existiu em algum momento da história?
• Como são estruturados os eventos indoor e praia?
• Qual o maior problema de organizar os eventos da federação (dificuldade financeira à
parte)?
• Quais são as funções da Febravo no preparo e na realização da fase de Brasília do Circuito
Banco do Brasil de Vôlei de Praia?
• Como é a formação e a descoberta de atletas e eventos no vôlei de praia em Brasília?
• Como é a cobertura da mídia para o trabalho realizado?
• Como o senhor vê a situação do “campeonato da cidade” de vôlei indoor ser organizada
de forma não oficial (torneio dito “pirata”) e não ser de gestão da Febravo?
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Anexo 3 — Roteiro de entrevista (gestão financeira)
• Qual é o ciclo da gestão financeira da federação?
• Avalie os compromissos para com a boa gestão financeira da Febravo.
• Quais os objetivos estratégicos financeiros?
• De que forma o ciclo de planejamento financeiro da Febravo está em consonância com os
objetivos estratégicos (como não foi feito um planejamento estratégico, o senhor poderia
elencar objetivos que estão tacitamente conhecidos / entendidos)?
• Analise as despesas, os investimentos e os procedimentos contábeis.
• Quais são os riscos e os seguros feitos pela Febravo?
• Como é a prevenção da Febravo quanto aos riscos de ações legais?
• Qual seria a periodicidade do relatório financeiro da federação?
• Quais e como são apresentadas as informações qualitativas e quantitativas?
• Os procedimentos financeiros são auditáveis anualmente?
• Já foi feito algum projeto para captação da Lei de Incentivo ao Esporte?
• Como foram as experiências com a busca de patrocínios diretos?

Anexo 4 — Roteiro de entrevista (organização/RH)
• Como, em sua opinião, a reconstrução da federação deve ser feita? Por que ela teve de ser
desfeita? Se essa situação estava posta, já faz tempo, por que dissolver a Febravo só agora?
Ela terá que ter outro nome e outro estatuto?
• Como ficam os clubes que estavam fazendo parte da Febravo e como reagiram à extinção
desta? Depois de quanto tempo podem voltar a se filiar? Se há um período de “carência”,
o senhor acha que eles ainda voltarão a contribuir?
• Cite os principais entraves, tais como adiamentos das rodadas e problemas que os
acarretavam e seus desdobramentos.
• Por que os filiados se desvinculam e por que é tão difícil para incluir escolas no calendário
de competições? Já houve contato com a Secretaria de Educação para fazer parceria na
organização de torneios escolares?
• Descreva, por favor, o histórico do apoio em recursos financeiros da CBV. Outras
federações de vôlei já se opuseram às medidas da CBV? Como vê essa quase “revolução”
dos jogadores e a revolta do presidente do Sada/Cruzeiro, por exemplo?
• Superliga: o senhor vê a possibilidade, a médio prazo, que pelo menos uma equipe de
Brasília possa disputar a Superliga? No caso do masculino, existe ainda a Superliga B.
• O senhor não acha que a categoria “máster” (para ex-atletas) poderia alavancar mais
recursos para o funcionamento da federação, considerando que os praticantes são
formadores de opinião e possam intermediar algum tipo de apoio?
• Por que não são feitos projetos para captação via leis de incentivo e qual seria a resposta
do Ministério do Esporte ao projeto que foi cadastrado no passado?
• Fale sobre a estrutura da federação, incluindo instalações, recursos humanos, e outros.
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RESUMO

O sucesso do atleta de alto rendimento está relacionado com a influência de diversos fatores,
tais como as particularidades do esportista, a eficácia do sistema de treinamento, os recursos
materiais e técnicos de preparação e de competição, as condições climáticas e sociais na realização das competições, entre outros, sendo necessário que recursos financeiros garantam
o ambiente favorável para as atividades e o desempenho do atleta. Como forma de garantir
condições mínimas ao desenvolvimento da carreira esportiva, o governo federal instituiu, por
meio do Ministério do Esporte, o programa “Bolsa-Atleta” com o objetivo de destinar bolsas
aos atletas brasileiros para auxílio nos gastos pessoais, de treinamentos e competições. Atualmente, a decisão sobre os gastos da bolsa está a cargo do atleta e não fica claro se o recurso
é utilizado para os fins estipulados pelo programa. O presente estudo pretendeu identificar
o perfil dos beneficiários, observar suas características em relação ao programa e verificar de
que maneira o recurso recebido é utilizado, buscando relacionar os resultados obtidos com
os objetivos propostos pelo “Bolsa-Atleta”. Foi utilizado o método da pesquisa descritiva
exploratória, com aplicação de questionário online encaminhado aos atletas beneficiários do
ano-exercício de 2012. Os dados obtidos foram tratados por meio dos recursos de Estatística
Descritiva, mediante o uso da ferramenta SurveyMonkey® e as relações entre variáveis analisadas por meio do teste “Qui-quadrado” (p < 0,05), mediante utilização do aplicativo IBM®
SPSS® Statistics 20.0. Constatou-se que, embora alguns objetivos do programa pareçam ser
atingidos, se sugerem alterações que visem a seu aprimoramento.
Palavras-chave: atleta, suporte financeiro, política pública.

ABSTRACT

The success of the high performance athlete is closely related to the influence of several factors such
as: the peculiarities of the athlete himself; the efficacy of the training system; the material and
technical resources for the preparation and competition; the climatic and social conditions during
competitions, among others. Therefore, it is of major importance that the financial resources could
guarantee a favorable environment for the carrying out of the activities and the performance of
the athletes. As a way to assure the minimal conditions for the development of the sports career, the
Federal Government instituted the “Athlete’s Aid Program”, through the Ministry of Sports aiming
to distribute financial assistance to Brazilian athletes to cover personal, training and competition
expenses. Presently the decisions about the expenditures of the financial aid are completely under
the athlete’s responsibility and it is not clear whether the resources are totally used according to the
rules stipulated by the program. The present study intended to identify the beneficiaries profiles, to
observe their characteristics concerning the program and to verify how the granted resources have
been used, trying to relate the obtained results to the objectives proposed by the “Athlete’s Aid”.
It was used an exploratory descriptive research methodology with the application of an online
questionnaire given to the year of 2012 beneficiaries The obtained data were dealt with by the
descriptive statistics resources, using the SurveyMonkey® tool and the relationship between variables
was analyzed by the means of the “Chi-squared” (p < 0,05) test using the IBM® SPSS® Statistics
20.0 application. It was found that although several of the program objectives were satisfied some
alterations were suggested aiming the improvement of the mentioned program.
Keywords: athlete, financial support, public policy.
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1 | INTRODUÇÃO
Os termos da Lei nº 9.615, de 24 de março 1998 (“Lei Pelé”), definem o esporte de rendimento
como aquele praticado segundo normas gerais da lei e regras de prática desportiva, nacionais
e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas do país com as de
outras nações (BRASIL, 1998).
A “Lei Pelé” enfatiza que o esporte de rendimento pode ser praticado de modo profissional,
pela formalização de contrato de trabalho entre atleta e entidade de prática desportiva, e
de modo não profissional, na inexistência do contrato de trabalho, porém permitindo o
recebimento de incentivos materiais e patrocínio.
Tubino (2010) esclarece a existência do chamado esporte de alto rendimento (alta competição
ou alto nível), que objetiva resultados, vitórias, recordes, títulos esportivos, projeções na mídia
e prêmios financeiros, com base nos princípios de superação e desenvolvimento esportivo.
O sucesso do atleta de alto rendimento, em determinada modalidade esportiva, está
relacionado com a influência de diversos fatores. Platonov (2004) elencou alguns destes como:
as particularidades do esportista, a eficácia do sistema de treinamento, os recursos materiais
e técnicos de preparação e de competição, as condições climáticas e sociais na realização das
competições, entre outros.
Evidentemente, a possibilidade de se criar um ambiente favorável à evolução de desempenho e
resultado esportivo está relacionada a um aspecto fundamental, que é o apoio e o suporte por
meio de recursos financeiros (DE BOSSCHER et al., 2009) que garanta a sustentabilidade
de equipes, atletas e sistema esportivo de um país. No Brasil, os financiadores e apoiadores
das atividades esportivas podem ser caracterizados como pessoas jurídicas privadas e públicas,
ou seja, empresas patrocinadoras com ou sem fins lucrativos (ALMADA; SILVA, 2007;
MATTAR, 2007) e órgãos do setor público, por meio de políticas e ações voltadas ao fomento
do esporte de alto rendimento, podendo haver a destinação de recursos públicos provenientes
dos orçamentos de municípios, estados e do governo federal.
No caso da participação do Estado no apoio e no financiamento das atividades esportivas, que
garantam a formação e o desenvolvimento de atletas, estudiosos têm apontado esse aspecto
como de elevada importância para o desenvolvimento esportivo de um país, demonstrando
uma relação comum desse fator entre aqueles considerados potências esportivas (DE
BOSSCHER et al., 2009; FERREIRA, 2007) ou em desenvolvimento, tais como Austrália,
China, Cuba, França, Rússia, Alemanha e Espanha (FERREIRA, 2007).
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, se iniciam nos anos 1940
do século XX (BRASIL, 1941; TUBINO, 2002) e são pautadas historicamente na previsão
de isenções de taxas, tributos e impostos para os apoiadores do setor esportivo e às próprias
entidades esportivas. Ademais, se baseiam na determinação tanto de fontes de recursos para o
esporte quanto em sua distribuição.
Atualmente, o esporte de alto rendimento pode ser considerado apoiado por uma política de
Estado, uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo
217, inciso II, determinou o dever de seu fomento (BRASIL, 1988).
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Dessa forma, o apoio e o suporte financeiro para formação e preparação de atletas, capacitação
de recursos humanos e auxílio na manutenção administrativa de entidades esportivas são
realizados por diversas formas e fontes de recursos públicos. Uma delas é o repasse de
percentuais da arrecadação dos concursos de prognósticos e loterias federais destinados ao
Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), à Confederação
Brasileira de Clubes, às secretarias estaduais de esporte e do Distrito Federal e ao próprio
Ministério do Esporte (ME) (BRASIL, 1998).
Outra maneira é a análise e a aprovação de projetos da Lei de Incentivo ao Esporte, pelo
ME, dos quais recebem aporte financeiro de pessoas físicas e jurídicas, e estas posteriormente
podem deduzir o valor destinado sobre determinado percentual de impostos devidos junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2006b).
Existe, ainda, a possibilidade da isenção de impostos para a importação de equipamentos ou
materiais esportivos sem similar nacional (BRASIL, 2002). Os beneficiados podem ser órgãos
públicos, atletas e entidades de administração nacional do esporte.
O governo federal estabeleceu o esporte de alto rendimento como um setor estratégico para
execução das políticas de governo (BRASIL, 2013h) e também aloca recursos financeiros ao
ME para a formalização de parcerias com outros entes públicos (municípios, estados, outros
órgãos federais, como universidades e ministérios) e entidades privadas sem fins lucrativos
(BRASIL, 2013b), especialmente aquelas que constituem o Sistema Nacional do Desporto
(BRASIL, 1998).
Historicamente, o repasse de recurso público federal ao esporte de alto rendimento esteve
destinado às pessoas jurídicas, voltado à execução das ações de formação e desenvolvimento
de atletas propostas pelo governo federal e pelo ME.
No ano 2000, um projeto de lei sob o nº 3.826/2000 foi apresentado ao Congresso Nacional
com o intuito de destinar recursos da União, em formato de bolsas mensais, para atletas
brasileiros. O objetivo da bolsa era criar condições mínimas para que os atletas com potencial
técnico pudessem competir, nacional e internacionalmente, além de propiciar incentivo para
a busca constante de melhores resultados (BRASIL, 2004b).
As justificativas para apresentação do projeto de lei eram que o país possuía inúmeros atletas
com potencial competitivo que se afastavam do esporte por falta de recursos e por não existir,
naquele momento, lei de incentivo fiscal ao esporte, dificultando o investimento por parte
da iniciativa privada (BRASIL, 2004b). Ainda, a ampliação da prática esportiva no país
(crescimento da base da pirâmide esportiva) visando a aumento de atletas de elite e redução
de gastos com saúde e programas de combate às drogas e violência, também foi elencada
como uma razão da apresentação do projeto.
Após tramitação de aproximadamente 4 anos entre a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, o projeto de lei incorporou ideias originárias de diversos setores do esporte
(GUIMARÃES, 2009), sendo posteriormente sancionada a Lei nº 10.891, de 9 de julho de
2004, ora “Lei da Bolsa-Atleta” (BRASIL, 2004a), cuja regulamentação foi instituída pelo
Decreto nº 5.342, de 14 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005).
A implantação da Bolsa-Atleta e as despesas decorrentes do repasse financeiro foram
direcionadas ao ME que, com base em dotação orçamentária específica, fixa os procedimentos
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operacionais para a concessão e a distribuição do benefício (BRASIL, 2004a; BRASIL, 2005).
Ainda, coube ao ME o controle do cumprimento dos pré-requisitos e documentos básicos
necessários para inscrição do atleta no programa e na respectiva prestação de contas (BRASIL,
2005).
Dessa forma, foram estabelecidas as fases para pleitear a bolsa e os critérios objetivos para
definir quais atletas poderiam ser contemplados, determinando ainda obrigações para
continuidade do recebimento do recurso e os fatores para o possível cancelamento, tais
como: encerramento da carreira esportiva, não participar regularmente de treinamentos e
competições oficiais, sofrer sanção disciplinar e suspensão por doping (BRASIL, 2011b).
De acordo com o ME (BRASIL, 2013d), o “Bolsa-Atleta” é o programa que garante condições
mínimas para que atletas se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e
às competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.
O formato do programa estabelece que os atletas que tenham obtido bons resultados sob
critérios técnicos (separados por categorias de benefício), independentemente da condição
financeira, recebam recursos durante 1 ano, em conta bancária específica, sem a necessidade
de intermediários (BRASIL, 2013d).
Vale destacar que desde a instituição do “Bolsa-Atleta”, o público-alvo prioritário é composto
por atletas de modalidades esportivas dos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e,
em seguida, atletas de modalidades chamadas não olímpicas e não paralímpicas (BRASIL,
2004a; BRASIL, 2013d), com a concessão de recursos limitados a 15% do orçamento anual
do Programa (BRASIL, 2012).
Entre o início do programa, em 2005, até meados do ano de 2013 foram destinadas mais
de 24 mil bolsas (BRASIL, 2013c), com valor de repasse acumulado de R$ 325.854.230
(BRASIL, 2013a).
Ainda, algumas alterações foram realizadas, possuindo destaques as ocorridas a partir de 2011
(BRASIL, 2011a), como o fim da restrição a patrocínios ou salários aos bolsistas, criação de
duas novas categorias de bolsa (Atleta de Base e Atleta Pódio) e alteração nos valores das já
existentes: Estudantil (R$ 300 para R$ 370), Nacional (R$ 750 para R$ 925), Internacional
(R$ 1.500 para R$ 1.850) e Olímpico/Paralímpico (R$ 2.500 para R$ 3.100).
Atualmente, o programa “Bolsa-Atleta” prevê a distribuição de bolsas para atletas que
cumpram os critérios de seis categorias (Tabela 01), sendo que na chamada “Atleta Pódio”,
até o presente momento, não existe a concessão de bolsas pelo recente início da seleção de
atletas (BRASIL, 2013g).
Já é possível verificar a existência de programas semelhantes ao “Bolsa-Atleta” do ME
implementados em diversos municípios e estados de todas as regiões do país, constatando-se
uma regionalização das ações de suporte financeiro direto aos atletas de alto rendimento.
Embora o objetivo do “Bolsa-Atleta” seja destinar recursos financeiros para que atletas se
dediquem ao treinamento e à participação em competições, o programa não obriga ou
determina quais tipos de despesas o beneficiário deve realizar, deixando a cargo do atleta a
decisão sobre o gasto que melhor entender ser necessário.
Esta é a grande vantagem do programa (BRASIL, 2010), uma vez que cada atleta é quem
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decide o que priorizar e gasta o recurso de acordo com sua realidade (alimentação, transporte,
suplementos, equipe técnica, entre outros).
Apesar do relatório do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2011c) e dos resultados de
Andrade (2012), escassas são as pesquisas que tenham como objeto de estudo o “Bolsa-Atleta”,
bem como a análise de viabilidade e o cumprimento de seus objetivos (GUIMARÃES, 2009),
não restando claro de que forma o recurso é utilizado pelos atletas e se a bolsa tem auxiliado
de fato nas atividades esportivas.
Informações como estas são necessárias, uma vez que cabe ao Estado garantir a boa aplicação
de recursos públicos e, nesse caso, que tenha servido para auxiliar a preparação de atletas
brasileiros com vistas a contribuir com melhores desempenhos.
Tabela 01 – Categorias de atletas beneficiados e respectivo valor mensal
Categoria

Atleta de Base

Atletas beneficiados

Valor (R$)

Atletas de 14 a 19 anos de modalidades do programa olímpico/paralímpico, obrigatoriamente
de subcategoria iniciante indicada pela respectiva entidade, tendo obtido até a terceira
colocação nas modalidades individuais de eventos previamente indicados pela entidade
nacional de administração do desporto ou que tenham sido eleitos entre os dez melhores
atletas do ano anterior, no caso de modalidade coletiva, que continuem treinando e
participando de competições oficiais nacionais.

370

Atleta Estudantil

Atletas de 14 a 20 anos que participaram dos últimos Jogos Estudantis Nacionais (escolares
ou universitários), do ano anterior, obtendo até a terceira colocação nas provas individuais de
modalidades individuais, ou selecionados entre os atletas destaques das modalidades coletivas,
que continuem a treinar para futuras competições oficiais.

Atleta Nacional

Atletas a partir de 14 anos que participaram do evento máximo da temporada nacional, sendo
tais competições referendadas pela confederação da respectiva modalidade como principais
eventos ou que integrem o ranking nacional da modalidade, obtendo, em qualquer caso, até a
terceira colocação, e que continuem treinando para futuras competições oficiais nacionais.

Atleta Internacional

Atletas a partir de 14 anos que integraram a seleção nacional de sua modalidade esportiva,
representando o Brasil em campeonatos ou jogos sul-americanos, pan-americanos ou
mundiais, obtendo até a terceira colocação em competições referendadas pela confederação
da respectiva modalidade como principais eventos, e que continuem treinando para futuras
competições oficiais internacionais.

Atleta Olímpico e
Paralímpico

Atletas a partir de 16 anos que representaram o Brasil nos últimos Jogos Olímpicos ou
Paralímpicos adultos, como titulares em modalidades individuais ou com seus nomes
presentes nas súmulas de modalidades coletivas, que continuem treinando para futuras
competições oficiais internacionais.

Atleta Pódio

Atletas de modalidades olímpicas/paralímpicas individuais que estejam entre os 20 melhores
do mundo em sua prova, segundo ranqueamento oficial da entidade internacional de
administração da modalidade, e que sejam indicados pelas respectivas entidades nacionais de
administração do desporto em conjunto com o respectivo COB/CPB e o ME.

Fonte: adaptado de Brasil (2011a e 2011b)
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370

925

1.850

3.100

Até 15.000

Portanto, o objetivo do presente estudo foi identificar o perfil socioeconômico dos beneficiários
do Programa “Bolsa-Atleta” do ME, observar suas características em relação ao programa e
verificar de que maneira é utilizado o benefício recebido diante de suas necessidades, buscando
relacionar os resultados obtidos com os objetivos propostos pelo “Bolsa-Atleta”.
As informações podem servir de incentivo para possíveis alterações no próprio programa,
além de que órgãos públicos podem se basear no estudo para verificar o cumprimento dos
objetivos de seus programas de bolsas para atletas.

2 | METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa descritiva exploratória composta
por atletas beneficários do ano-exercício de 2012. O instrumento de coleta dos dados foi
baseado em questionário estruturado com 12 perguntas fechadas, sendo uma delas (P9)
possibilitada a obter resposta com múltiplas escolhas, e formulado por meio da ferramenta de
envios de questionários online SurveyMonkey®. O questionário foi encaminhado em formato
de web link, via rede mundial de computadores, ao endereço eletrônico cadastrado por todos
os atletas contemplados no ano-exercício de 2012 no portal de cadastramento do programa.
Um “questionário-piloto” foi encaminhado para uma bolsista com a finalidade de constatar o
tempo de resposta e entendimento sobre as questões.
A coleta dos dados foi realizada durante 26 dias do mês de julho de 2013, obtendo-se 1.996
questionários respondidos. Ressalta-se que 5.742 indivíduos figuravam como contemplados
para o ano-exercício de 2012, no entanto, 730 atletas ainda não haviam recebido o recurso,
ou recebido parcialmente, devido à pendência de documentação ou cancelamento da bolsa.
Ademais, 188 questionários não puderam ser entregues por erro de cadastramento do endereço
eletrônico pelo atleta ou impedimento pelo servidor de e-mail deste. Dessa forma, restou-se
possibilitada a participação de 4.824 beneficiários que, naquele momento, encontravam-se
efetivos (taxa de retorno de questionário de 41,37%).
Os dados obtidos foram tratados por meio dos recursos da estatística descritiva (frequência
absoluta e relativa) no próprio SurveyMonkey®. Para avaliar as relações entre as variáveis foi
realizado o teste “Qui-quadrado” (p < 0,05), mediante utilização do aplicativo IBM® SPSS®
Statistics 20.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As perguntas respondidas (P1 a P12) foram agrupadas de acordo com as características
observadas (Tabelas 02 a 04).
Quanto às características socioeconômicas (Tabela 02), foi identificado que os beneficiários
eram formados, na maior parte, por atletas do sexo masculino (59,32%), com faixa etária
entre 18 e 21 anos (26,45%), residentes na região Sudeste (56,21%), com ensino superior
incompleto (33,07%) e que não possuíam renda, sem considerar o valor da Bolsa-Atleta que
receberam (35,87%).
Destaca-se que 41,48% dos atletas possuíam entre 14 e 21 anos, faixa etária vulnerável
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ao abandono do esporte de rendimento devido à falta de suporte financeiro (PERES;
LOVISOLO, 2006; SOUZA, 2010) e prejuízos no estudo (SOUZA, 2010).
Um resultado que, a priori, chama atenção é que 20,14% dos bolsistas possuíam idades
acima de 34 anos. Ao cruzar os dados coletados foi verificado que 42,04% dos beneficiários
desse grupo eram atletas de modalidades pertencentes ao programa dos Jogos Paralímpicos,
cuja prática esportiva parece iniciar tardiamente em relação aos praticantes de modalidades
esportivas sem deficiências. Nascimento e Santanna (2008) já haviam constatado a média de
idade dos atletas brasileiros participantes dos Jogos Parapan-americanos do Rio 2007 em 30
± 8 anos e o início da prática esportiva aos 17 ± 9 anos de idade, além da falta de patrocínio
ter sido apontada como maior dificuldade para a realização dos treinamentos e a participação
em competições.
O fato de que 77,75% dos atletas residiam nas regiões Sudeste e Sul (56,21% e 21,54%)
parece ressaltar os maiores investimentos em esporte de rendimento e maiores quantidades
de infraestruturas esportivas dessas regiões em relação às demais (BRASIL, 2006a). Tal
resultado também parece evidenciar que o “Bolsa-Atleta” beneficia aqueles que apresentam
de fato melhores resultados esportivos, em detrimento de repasse financeiro de característica
assistencialista. Mesmo assim, o recebimento da bolsa pareceu ser necessário, uma vez que a
maior parte dos atletas não possuía renda, sem considerar o valor recebido da bolsa (35,87%),
e apenas 17,48% possuíam ganhos superiores a 3 salários mínimos.
Tabela 02 — Características socioeconômicas dos beneficiários
Característica
P1

Sexo

%

n

Masculino

59,32

1.184

Feminino

40,68

812

100,00

1.996

De 14 a 17 anos

15,03

300

De 18 a 21 anos

26,45

528

De 22 a 25 anos

15,08

301

De 26 a 29 anos

12,43

248

De 30 a 33 anos

10,87

217

Acima de 34 anos

20,14

402

100,00

1.996

Sudeste

56,21

1.122

Sul

21,54

430

Centro-Oeste

9,82

196

Nordeste

9,62

192

Norte

2,16

43

Nenhuma (reside em outro país)

0,65

13

100,00

1.996

Total

P2

Faixa etária

Total

P3

Região do país que
reside

Total
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P4

Grau de escolaridade

Ensino fundamental incompleto

3,46

69

Ensino fundamental completo

2,20

44

Ensino médio incompleto

16,23

324

Ensino médio completo

21,85

436

Ensino superior / graduação incompleta

33,07

660

Ensino superior / graduação completa
Pós-graduação completa (lato sensu, stricto sensu ou
outras)
Nenhuma das opções

16,53

330

6,26

125

0,40

8

100,00

1.996

Não tem renda

35,87

716

Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00)

17,99

359

Entre 1 e 3 salários mínimos (R$ 678,01 a R$ 2.034,00)

28,66

572

Entre 3 e 5 salários mínimos (R$ 2.034,01 a R$ 3.390,00)

7,71

154

Entre 5 e 7 salários mínimos (R$ 3.390,01 a R$ 4.746,00)

3,81

76

Acima de 7 salários mínimos (Acima de R$ 4.746,00)

5,96

119

100,00

1.996

Total

P12

Renda pessoal, sem
considerar o valor da
bolsa

Total

Fonte: do autor

Quanto às características dos atletas em relação ao programa (Tabela 03), constatou-se que a
maioria estava inserida na categoria “Atleta Nacional” (60,47%), suas modalidades constavam
nos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (59,47% e 16,68%) e eram disputadas
individualmente (68,84%).
Ainda, a maioria dos beneficiários teve a bolsa como única fonte de recurso financeiro para
manutenção das atividades esportivas (61,37%) e não considerou que o valor recebido foi
suficiente como auxílio diante de gastos necessários como atleta (62,37%) para arcar as
despesas próprias de R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 (38,53%).
Tabela 03 — Características dos beneficiários em relação ao “Bolsa-Atleta” e o gasto financeiro relacionado à
atividade esportiva
Característica

P5

Categoria do “Bolsa-Atleta” que
recebeu recurso

%

n

Estudantil (R$ 370)

3,61

72

Base (R$ 370)

3,46

69

Nacional (R$ 925)

60,47

1.207

Internacional (R$ 1.850)

26,55

530

Olímpico/Paralímpico (R$ 3.100)

5,91

118

100,00

1.996

Olímpico

59,47

1.187

Paralímpico

16,68

333

Pan-americano

7,27

145

Parapan-americano
Outros

0,65
15,93
100,00

13
318
1.996

Individual

68,84

1.374

Coletiva

31,16

622

Total

P6

Programa da modalidade esportiva

Total
P7
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Total

P8

Recebeu outro recurso financeiro,
nos últimos 12 meses, para gastos nas
atividades de atleta

100,00

1.996

Sim

38,63

771

Não (a bolsa foi a única fonte de recurso)

61,37

1.225

100,00

1.996

Sim

37,63

751

Não

62,37

1.245

100,00

1.996

Até R$ 1.000,00

30,11

601

De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00

38,53

769

De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00

18,54

370

De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00

7,41

148

Acima de R$ 4.000,00

5,41

108

100,00

1.996

Total
P10

Valor da bolsa suficiente para auxiliar
nos gastos como atleta

Total

P11

Gasto médio próprio, durante um
mês, para cobrir os gastos como
atleta

Total

Fonte: do autor

Ao verificar a qual programa esportivo pertencia a modalidade dos beneficiários, constatou-se
que o “Bolsa-Atleta” tende a priorizar aqueles que se preparam ao longo da carreira esportiva
para participação nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, ora um dos objetivos do Programa.
Destaca-se o fato de 42% dos atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Londres 2012
serem, à época, contemplados com a bolsa (111 de 259 atletas), já a delegação brasileira dos
Jogos Paralímpicos do mesmo ano foi composta por 85% de contemplados (156 de 182
atletas) (BRASIL, 2013i).
O programa também parece atender maior parcela de atletas de modalidades individuais
(68,84%), aqueles que possuem maior dificuldade em manter a intervenção técnica de
profissionais de diversas áreas (técnico, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista e outros)
e recursos complementares, em relação aos atletas que compõem equipes coletivas. Ademais,
modalidades individuais são aquelas que mais distribuem medalhas em Jogos Olímpicos e
Paralímpicos.
Em relação ao gasto do recurso da bolsa, verificou-se que os atletas utilizaram o benefício
(Tabela 04) principalmente para o pagamento de despesas relacionadas à aquisição de
equipamento/material esportivo (77,05%), viagens para competição (71,49%), transporte
para treinamento (67,23%), suplementos alimentares (66,68%), alimentação diária (63,28%)
e gastos com saúde (43,54%). Ressalta-se o fato que os beneficiários podem ter realizado o
pagamento de mais de uma despesa com o valor da bolsa.
Esses resultados sugerem que o recurso financeiro serviu para auxiliar os gastos de preparação
e participação em competições. Os itens de despesas com maiores percentuais indicam uma
relação com os fatores que influenciam no desempenho e na saúde do atleta, tais como
alimentação adequada, métodos e meios de preparação adequados, recursos materiais em
bom estado, qualidade do controle médico no treinamento e competição, dentro outros
(PLATONOV, 2004).
Também se observou a utilização da bolsa para pagamentos adversos da preparação direta
do atleta, tais como auxílio no sustento de parentes, aplicações financeiras e outros tipos de
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gastos. Apesar dos baixos percentuais de respostas, é necessário que estudos mais detalhados
investiguem as razões para essas finalidades, uma vez que podem indicar o motivo da ainda
permanência do atleta no esporte de alto rendimento.
Tabela 04 — Utilização do benefício nos últimos 12 meses (P9)
Tipo de despesa

%

N

Pagamento de profissionais da comissão técnica ou equipe de trabalho

28,46

568

Compra ou aluguel de equipamentos ou materiais esportivos para treinamento ou
competição

77,05

1.538

Compra de suplementos alimentares

66,68

1.331

Pagamento de transporte para treinamento

67,23

1.342

Gastos com viagens para competição (inscrição, hospedagem, alimentação e/ou transporte)

71,49

1.427

Aluguel ou manutenção física do local de treinamento

15,08

301

Avaliação em ciência do esporte (fisiológica, biomecânica, nutricional ou outras)

24,35

486

Outros gastos com treinamento

47,34

945

Alimentação diária

63,28

1.263

Pagamento de aluguel ou compra de moradia

16,98

339

Gastos com saúde (planos de saúde, remédios, exames ou outros)

43,54

869

Pagamento de estudos (colégio, faculdade, universidade, cursos de idiomas, cursos técnicos
ou outros)

24,00

479

Auxílio no sustento de parentes

11,37

227

Outros gastos pessoais

29,66

592

Aplicação em poupança

15,43

308

Aplicação em previdência social ou privada

2,76

55

Outras aplicações financeiras

2,25

45

Outros tipos de gastos diferentes das opções anteriores

8,12

162

Fonte: do autor

Por fim, ao relacionar as variáveis do estudo, por meio do teste “Qui-quadrado”, destacamse os resultados das comparações entre P3, P5 e P10. Foi possível observar que não existiu
diferença estatística (p < 0,05) entre as respostas dos beneficiários e as diferentes regiões do país
na qual residiam (P3 x P10, p = 0,527). No entanto, verificou-se que a suficiência do recurso
financeiro foi avaliada estatisticamente diferente (*p < 0,05) entre atletas das categorias de
bolsas existentes (Tabela 05).
Com base nos resultados da tabela 05, avalia-se que a maioria dos atletas não considerou que
o valor da bolsa foi suficiente para auxiliar em suas atividades. No entanto, atletas da categoria
“Atleta Estudantil” e “Atleta de Base” foram aqueles que mais relataram, com proporção
semelhante, a insuficiência do recurso como auxílio em relação a seus gastos (81,9% e
82,6%), seguidos pela categoria “Atleta Nacional” (63,6%), apontando especial atenção a
uma possível necessidade de alteração de valores dessas categorias.
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Tabela 05 — Frequência relativa e comparação da suficiência do recurso da bolsa entre categorias do “BolsaAtleta” (P5 x P10)
Resposta

Categoria

p

Estudantil

Base

Nacional

Internacional

Olímpico/Paralímpico

Sim

18,1%

17,4%

36,4%

44,5%

43,2%

Não

81,9%

82,6%

63,6%

55,5%

56,8%

0,000*

Fonte: do autor

De maneira geral, os resultados do presente estudo corroboram com os achados de Andrade
(2012), que verificou elevado percentual de respostas positivas sobre o impacto do “BolsaAtleta” do ME, na vida e na preparação esportiva de bolsistas, que residiam no Distrito
Federal. Ainda, a maior parte dos beneficiários daquele estudo (44%) revelou que a bolsa
conseguia atender parcialmente as necessidades como atleta, mesmas evidências também
apontadas no estudo de Nascimento e Santanna (2008).
Embora a amostragem do presente estudo não se caracterize como probabilística, o resultado
de P5 é semelhante à proporção de bolsas distribuídas entre contemplados do ano-exercício
de 2012 pelo ME, o que foi publicado no Diário Oficial da União (Tabela 06), apontando
uma boa e homogênea representação do grupo de bolsistas para aqueles que participaram
dessa pesquisa. O mesmo acontece com os resultados de P3 em relação ao percentual de
bolsistas por região do ano de 2010. Provavelmente, isso tenha ocorrido devido à boa taxa de
retorno de questionários respondidos.
Tabela 06 — Proporção de atletas contemplados entre categorias de 2012 e proporção de bolsistas por região
do ano de 2010
Variável
Categoria*

Região**

(%)
Estudantil

Base

Nacional

Internacional

Olímpico/Paralímpico

3,67

3,07

62,49

25,77

5,00

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

56,00

21,00

9,00

12,00

2,00

Fonte: *elaborado a partir de Brasil (2013e e 2013f ); **adaptado de Cury Filho (2011).

3 | CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo indicam que o programa “Bolsa-Atleta” parece cumprir os
objetivos e as premissas propostas, tais como: priorizar atendimento aos atletas de modalidades
olímpicas e paralímpicas e beneficiar atletas que apresentem melhores resultados. Apesar de a
bolsa ter sido amplamente utilizada para cobrir gastos com treinamento e competições, o valor
não foi o suficiente para auxiliar a maioria dos beneficiários, especialmente aqueles inseridos
nas categorias “Atleta Estudantil” e “Atleta de Base”. Sugere-se que estudos aprofundados, que
levem em consideração índices econômicos, sejam realizados com vistas a corroborar com a
insuficiência dos valores repassados e, dessa forma, analisar a viabilidade da alteração do valor
de repasse financeiro.
Ainda, o programa mostrou beneficiar, com maior percentual, atletas com faixa etária crítica à
decisão de permanecer no esporte de rendimento, podendo ser a bolsa um fator determinante
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para a continuidade da carreira esportiva.
Conforme evidenciado pela literatura, diversos são os fatores que influenciam no desempenho
de atletas, sendo o suporte financeiro um aspecto de elevada importância por poder sustentar
tais fatores. Dessa forma, são necessários que estudos mais detalhados analisem a influência
da Bolsa-Atleta sobre indicadores de desempenho esportivo de seus beneficiários e a existência
de transitoriedade destes entre as diferentes categorias do programa.
Acredita-se que a Bolsa-Atleta não deva ser vista como a solução para os problemas de apoio
ao atleta, uma vez que o financiamento e a manutenção constante de centros de treinamentos
(da base ao alto rendimento) e projetos esportivos de preparação de atletas podem também
criar um ambiente favorável à evolução do desempenho esportivo e até aumentar a taxa de
suficiência da bolsa diante das necessidades dos beneficiários.
Importante ressaltar que os resultados do presente estudo foram baseados por meio do relato
dos atletas beneficiários do ano-exercício de 2012, isentando-os de qualquer comprovação
documental (notas fiscais, comprovantes de renda e outros). Acredita-se que, atualmente, esta
é a metodologia que apresenta a melhor relação de custo e benefício por identificar, de maneira
mais rápida e menos complexa, aspectos que podem contribuir para o aprimoramento do
programa.
Sugere-se que um questionário composto por questões semelhantes ao deste estudo seja
implantado no portal eletrônico do “Bolsa-Atleta”, como forma de avaliar o programa a
cada ano e servir de prestação de contas ao final do recurso recebido. Essa medida se vê
como necessária, tendo em vista que alterações no programa (critérios de seleção e valores),
proximidade dos Jogos Olímpicos/Paralímpicos e Pan-americanos/Parapan-americanos
podem ocasionar mudanças nos perfis e demais frequências de respostas das variáveis
analisadas.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi analisar o potencial esportivo do Exército Brasileiro, no que
tange à colaboração com o desporto de alto rendimento nacional. Partindo-se de uma revisão
bibliográfica e avaliando os pilares básicos para desenvolvimento esportivo de uma potência
olímpica, o presente estudo procurou analisar as diversas possibilidades de contribuição do
Exército para o desporto de competição. Ações como o Programa de Atletas de Alto Rendimento do Exército, a influência do programa no desempenho dos atletas, o quantitativo de
instalações esportivas em Organizações Militares em todo o território nacional, os projetos de
detecção de talentos e pós-carreira e as possibilidades de convênios e parcerias entre o Exército Brasileiro e os envolvidos no Sistema Nacional do Esporte foram objetos deste estudo.
Pode-se concluir, com os resultados apresentados, que o Exército possui um vasto potencial
olímpico podendo contribuir de maneira efetiva e regular com o desporto de alto rendimento
nacional na busca por tornar o país uma potência olímpica.
Palavras-chave: Exército Brasileiro, alto rendimento, esporte, potência olímpica.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the sporting potential of Brazilian Army regarding
their cooperation with the national high performance sports. Based on bibliographic research and
evaluating the basic pillars for the development of an olympic power nation, this study intended
to analyze the various possibilities for the Army to contribute to competitive sports. Actions such
as the Army’s Program for High Performance Athletes, the influence of the program on athletes
performance, the amount of sports facilities in Military Organizations across the country, the talent detection and post-career projects and the possibilities of agreements and partnerships between
the Army and those involved in the National Sport System were evaluated in this study. It can
be concluded, through the results presented, that the Army has a great olympic potential and can
contribute effectively and regularly with the national high performance sports on the challenge of
making the country an olympic powerhouse.
Keywords: Armed Forces, high performance, sport, power Olympic.

549

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

1 | INTRODUÇÃO
O sucesso esportivo internacional tem sido buscado por um grande número de países. A
excelência no desporto de alto rendimento, além de projetar a imagem de uma nação, traz
consigo consequências diretas a uma sociedade. O sucesso, no esporte de elite, ainda tem sido
frequentemente considerado como um recurso valioso por sua maleabilidade e sua capacidade
para ajudar a alcançar uma vasta gama de objetivos, que não os desportivos (GREEN e
HOULIHAN, 2005). No meio militar tal situação não é diferente.
Segundo Silva et al. (2009), em diversos países considerados potências olímpicas, o Ministério
da Defesa (MD) apoia o desporto de alto rendimento como forma de projeção de força,
estímulo à prática esportiva junto ao público interno e colaboração ao desenvolvimento
esportivo nacional.
Além desses fatores, a valorização esportiva, no segmento militar, se dá pelo fato de o desporto
realizado em tempo de paz ser a atividade que mais se assemelha ao combate. Sua prática
evidencia e desenvolve diversas qualidades físicas e morais, além de desenvolver o real espírito
de equipe e superação das limitações físicas do militar (NÓBREGA, 2011).
No Brasil, a contribuição das Forças Armadas, no desporto de alto rendimento, ocorre de
diversas formas. Seja na participação de atletas militares em delegações olímpicas, formação de
recursos humanos integrantes de comissões técnicas e dirigentes esportivos, seja na utilização
de instalações esportivas em áreas militares (SILVA et al., 2009).
A Comissão de Desportos do Exército (CDE), órgão subordinado ao Centro de Capacitação
Física do Exército (CCFEx), é responsável por gerenciar o desporto de competição na Força
Terrestre (Portaria Nº 445, 2004). Criado em 1915, suas atribuições vão desde a preparação
das equipes esportivas para competições nacionais e internacionais, civis e militares, ao
desenvolvimento e ao estímulo da prática esportiva junto ao público interno (PINHEIRO,
2011).
A CDE possui ainda uma subordinação técnica junto à Comissão Desportiva Militar do
Brasil (CDMB), órgão do MD, cuja missão é elaborar as diretrizes gerais relativas ao esporte
nas Forças Armadas (MD, 2008).
Por fim, dentro da estrutura do desporto militar, a CDMB é filiada ao Conselho Internacional
do Desporto Militar (CISM). Com sede na cidade de Bruxelas, Bélgica, o CISM é reconhecido
pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela Organização das Nações Unidas (ONU)
como organismo esportivo que fomenta a paz por intermédio de diversas ações e que tem
como motto “Friendship Through Sport” ou “Amizade através do Esporte” (SILVA et al.,
2009).
Ao final de 2002, um consórcio de grupos de pesquisa de três países (Bélgica, Países Baixos
e Reino Unido) deu início a um estudo comparativo sobre as políticas desportivas de alto
rendimento (DE BOSSCHER et al., 2003).
O estudo procurou operacionalizar nove pilares fundamentais no sistema de esporte de alto
rendimento, em conceitos mensuráveis, que podem ser agregados em um escore global de cada
pilar. São eles:
1.
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em âmbito nacional, isto é, as despesas provenientes do governo central.
2. Organização e estrutura de políticas esportivas: abordagem integrada para o
desenvolvimento de políticas — A organização e a estrutura do esporte em determinado
país e sua relação com a sociedade é que permitem a utilização racional dos recursos para
melhorar as chances do êxito desportivo de elite.
3. Base de participação — Pode-se afirmar que uma ampla base de participação desportiva
não é sempre uma condição para o sucesso, mas pode influenciar o sucesso, em grande
medida porque fornece uma fonte de jovens talentos e as oportunidades de formação e
competição em vários níveis de habilidade.
4. Identificação de talentos e sistemas de desenvolvimento — O pilar 4 inicia quando
um atleta de talento é descoberto e começa a receber “atenção especial”. Numa segunda
fase, de desenvolvimento de talentos, o atleta segue um período de treinamento intensivo
durante o qual ele amplia o domínio de seu esporte.
5. Apoio esportivo e pós-carreira — Muitos atletas que têm potencial para chegar ao
topo não conseguem alcançá-lo por não terem condições de se sustentar e pagar todos os
custos em que incorrem. Alguns países fornecem apoio financeiro aos atletas para cobrir
seus custos de vida e programas de apoio para ajudá-los a realizar seu potencial. Atletas
também precisam estar preparados para a vida depois do esporte, enquanto eles ainda
estão engajados em sua carreira atlética.
6. Instalações desportivas — Instalações para formação constituem um importante fator
de sucesso, permitindo que atletas treinem em um ambiente de alta qualidade.
7. Sistema de preparação e desenvolvimento do técnico — A qualidade e a quantidade
dos treinadores é importante em cada nível do contínuo desenvolvimento do esporte. No
tocante ao alto rendimento, dois critérios são importantes pontos de comparação a esse
respeito. O primeiro considera a qualidade e a organização dos sistemas de certificação de
treinamento e o segundo se preocupa com as circunstâncias individuais de treinadores de
elite.
8. Competição internacional — Os atletas precisam, para medir seu progresso em
relação aos rivais, da exposição regular às pressões da concorrência internacional. Tem sido
demonstrado, em diversos estudos, que a organização de eventos internacionais no país
tem um efeito positivo sobre o sucesso internacional.
9. Pesquisa científica — A investigação científica refere-se à obtenção e à divulgação
sistemática de informações científicas em áreas como identificação e desenvolvimento de
talentos, Medicina, Nutrição, Psicologia, Fisiologia e Biomecânica.
O modelo de pilar foi testado no contexto de seis países (incluindo a Bélgica, separado por
Flandres e por Valônia) para explorar um método pelo qual os pilares são operacionalizados
através de dados qualitativos e quantitativos que são posteriormente transformados em um
sistema de pontuação (DE BOSSCHER et al., 2006).
A esse respeito, esse estudo difere de pesquisas anteriores por causa de sua avaliação comparativa
do potencial olímpico do Exército baseado nos nove pilares.
Este trabalho tem por finalidade analisar o potencial esportivo do Exército Brasileiro no que
tange à colaboração com o desporto de alto rendimento nacional, associando as possibilidades
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de contribuição do Exército Brasileiro aos pilares descritos pelos autores. Dessa forma,
puderam-se avaliar quais são as possibilidades de contribuição da Força Terrestre no tocante ao
desporto de alto rendimento e à sua influência no desempenho do país até o atual momento.
O presente estudo pode ser validado pela carência de estudos prévios que analisem não só
o Programa de Atletas de Alto Rendimento do Exército, principal ação de colaboração ao
desporto de competição da Força Terrestre, bem como outras possibilidades de contribuição,
como o levantamento do número de instalações esportivas, em organizações militares,
possibilidades de convênios e parcerias, programa de detecção de talentos e transição de
carreira e, ainda, a colaboração em modalidades afins à atividade militar.

2 | DESENVOLVIMENTO
ANÁLISE DO POTENCIAL ESPORTIVO DO EXÉRCITO
A metodologia aplicada à pesquisa, quanto aos meios, foi bibliográfica e documental,
utilizando uma fundamentação teórica através de manuais, artigos de domínio público,
trabalhos e relatórios do Exército Brasileiro.
Entre as ações que colaboram com o desporto de competição no Exército, a principal delas é
seu Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR).
Segundo Pinheiro (2011), os principais objetivos do PAAR são: representar o Exército
Brasileiro em competições nacionais e internacionais; motivar a prática esportiva e transferir
conhecimento ao público interno; reforçar a imagem da Força Terrestre no país e no exterior
e contribuir para o desenvolvimento do desporto nacional.
Seu início se deu após as quatro primeiras edições dos Jogos Mundiais Militares (JMM), nos
anos de 1995,1999, 2003 e 2007, em que os talentos esportivos eram baseados no efetivo
existente na Força Terrestre. Foram os militares de carreira que, nessas quatro primeiras
edições, compuseram a delegação brasileira em sua grande maioria. Apenas alguns poucos
atletas de alto rendimento, incorporados de forma não sistêmica e por iniciativa de alguns
gestores esportivos, reforçaram o time nacional (JÚNIOR, 2011).
Por menor que fosse o efetivo de atletas de alto rendimento incorporados, a diferença no
resultado final do Brasil vinha exatamente desse efetivo. Na edição dos IV JMM, na Índia, as
únicas três medalhas conquistadas pelo Brasil vieram desses atletas: 2 no judô e 1 no atletismo.
Nas quatro primeiras edições dos JMM, o melhor resultado do Brasil, no quadro geral de
medalhas, foi o 15º lugar em 2003.
Júnior (2011), avaliando os quatro primeiros resultados do Brasil nos JMM, e ainda pelo
fato de o país ter vencido a disputa pela sede dos V JMM Rio 2011, concluiu que: os países
destaques nos JMM são os mesmos que se destacam nos Jogos Olímpicos; os países primeiros
colocados possuem o PAAR em suas Forças Armadas; os quatro países-sede se destacaram no
quadro geral de medalhas dos JMM; e o resultado brasileiro estava abaixo do esperado para a
grandeza do Brasil e para o tamanho de seu Exército e de suas Forças Armadas.
Após a quarta edição dos JMM, houve unanimidade entre os gestores esportivos militares que
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seria condição necessária de sucesso, principalmente para os V JMM no Rio de Janeiro, em
2011, sistematizar e ampliar a incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas.
Em 2009, foi realizado um trabalho de título: “Atletas de Alto Rendimento nas Forças
Armadas: um estudo analítico de práticas internacionais bem-sucedidas”, de autoria de Celso
Silva, José Pinheiro, Josué Moraes, Roberto Correa e Sebastien Pereira. O estudo analisou a
incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas da Alemanha, da França e da
Itália (SILVA et al., 2009).
Após esse estudo, a Marinha e o Exército decidiram incorporar atletas de alto rendimento em
suas fileiras.
O Exército então solicitou ao Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) a criação de 150
vagas, das quais 130 foram atendidas (Ofício Nº 606 – ARH4, 2008).
Segundo Silva et al. (2009), a inclusão se justificava pelo fato de: a maioria dos países do
CISM disputar a competição com atletas olímpicos; a obrigatoriedade de o país sede disputar
a competição em todas as provas, incluindo o segmento feminino; uma maior projeção da
imagem da Força Terrestre; e a cobrança da sociedade por resultados expressivos, tendo em
vista o alto investimento que seria feito nos V JMM.
No dia 10 de setembro de 2009, através da Portaria N. 656, o comandante do Exército
aprovou a diretriz para os JMM 2011.
Respaldado por essa diretriz, o Exército Brasileiro realizou suas três primeiras incorporações,
atingindo um total de 130 atletas de alto rendimento na graduação de 3º sargento técnico
temporário (3º STT) (PINHEIRO, 2011).
Com essas três primeiras incorporações, o Brasil foi representado nos V JMM e atingiu a
primeira colocação no quadro geral de medalhas, ficando à frente de potências olímpicas
como China, Itália, Alemanha, França e Coreia do Sul (SILVA et al., 2009).

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Mundiais_Militares_de_2011
Figura 01 — Quadro geral de medalhas nos V JMM Rio 2011
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O resultado dos V JMM serviu para respaldar e consolidar o PAAR, confirmando que o
direcionamento das incorporações planejadas estava na direção correta.
Após as três primeiras incorporações, em 2009, 2010 e 2011, o Exército lançou o quarto
edital em 2012 e o quinto em 2013. Atualmente o PAAR foi ampliado para 200 vagas na
graduação de 3º STT e 60 vagas na graduação de soldado (SD).
A formação dos militares ocorre em estágio organizado pela CDE, com duração de 3 semanas,
com o objetivo de adaptá-los à vida militar, passar os conhecimentos, as habilidades e as
destrezas indispensáveis para o exercício das funções inerentes ao 3º STT e desenvolver os
atributos da área afetiva que conformam o caráter militar, essenciais ao graduado (PINHEIRO,
2011).
Com o lançamento do Sistema Nacional do Esporte, através da criação do Ministério do
Esporte, em 2003, ocorreu a união de entidades governamentais e não governamentais,
públicas e privadas, que de alguma maneira, poderiam contribuir com o desenvolvimento
desse sistema (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2009).
Dentre as instituições governamentais convocadas, as Forças Armadas, através da CDMB,
integram esse grupo.
O atleta, ao incorporar ao PAAR, recebe vários benefícios inerentes à carreira militar. O
principal benefício é o financeiro, onde o 3º STT faz jus ao salário no valor de R$ 2.515,33,
recebidos mensalmente no segundo dia útil do mês. Para a graduação de soldado, o salário
inicial é de R$ 492,00 e, após o primeiro ano, o salário passa a ser R$ 1.265,00. Os atletas
recebem também 13º salário, adicional de férias, auxílio-transporte, auxílio-fardamento e
plano de saúde médico e odontológico para si e seus dependentes.
O total de custo anual para o Exército Brasileiro, somente com o salário dos atletas de alto
rendimento, é de R$ 4.253.659,20, conforme a tabela 01 demonstra:
Tabela 01 — Custo com salário no Programa de Alto Rendimento
Graduação

Salário Líquido

Efetivo Total

Custo Total

Sargento

(valor unitário-R$)
2.515,33

130

(mês)
326.992,60

Soldado Núcleo Base

1.265,00

19

24.035,00

Soldado Efetivo Variável

492,00

07

3.444,00

Custo Total Mês
Custo Total Anual

354.471,60
4.253.659,20

Além dos benefícios financeiros, os integrantes do PAAR podem usufruir de toda estrutura
esportiva militar das três Forças, que englobam os seguintes benefícios:
• acesso às instalações esportivas militares (Marinha, Exército e Aeronáutica);
• acompanhamento de uma equipe multifuncional com técnicos, nutricionista, fisiologista,
psicólogo, bioquímico e fisioterapeuta;
• hospedagem e alimentação;
• apoio em material esportivo, uniforme e equipamento;
• passagens e diárias para os eventos esportivos nacionais e internacionais.
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Visando manter a preparação em alto rendimento do atleta, os integrantes do programa
permanecem treinando em seus clubes ou equipes. A presença na CDE ocorre nas semanas
de reciclagem de instrução realizadas uma vez ao ano, nas convocações para competições
nacionais e internacionais e nos eventos junto ao público interno.
Foi realizada uma análise sobre a influência do PAAR ,no desempenho do atleta, por
intermédio de um questionário remetido a todos os integrantes do programa.
Foram obtidos 100% das respostas, atingindo 156 questionários respondidos.
O questionário foi remetido aos atletas utilizando o recurso SurveyMonkey e consistiu em
48 questões de múltipla escolha e respostas diretas. Essas respostas compuseram os resultados
que serão apresentados a seguir.
Questão 1: Após sua entrada no Exército, seus resultados:
Tabela 02 — Resumo da resposta da questão 1
Opções de resposta

N. de respostas

Percentual de respostas

Melhoraram

109

72,67%

Pioraram

1

0,67%

Continuaram os mesmos

40

26,67%

Segundo os comentários dos atletas, a grande maioria melhorou seus resultados individuais
após a entrada no Programa de Alto Rendimento do Exército. É necessário que haja um
estudo mais aprofundado para esclarecer o real motivo da melhora.
Questão 2: Após sua entrada no Exército, sua posição no ranking nacional:
Tabela 03 — Resumo da resposta da questão 2
Opções de resposta

N. de respostas

Percentual de respostas

Melhorou

79

54,48%

Piorou

2

1,38%

Continuou a mesma

64

44,14%

Segundo os comentários dos integrantes do programa, a maioria dos atletas melhorou de
posição no ranking nacional, mas um elevado número de atletas manteve a mesma posição.
Questão 3: Com relação à estrutura de apoio ao esporte, o que é utilizado por você?
Tabela 04 — Resumo da resposta da questão 3
Opções de resposta
Alojamento

555

N. de respostas
122

Respostas
82,99%

Refeitório

114

77,55%

Pista de atletismo

56

38,10%

Sala de musculação

120

81,63%

Ginásio

44

29,93%

Sala de esgrima

8

5,44%

Dojô

18

12,24%
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Piscina

34

23,13%

Pesquisa científica

23

15,65%

Fisioterapia

76

51,70%

Sala de aula

13

8,84%

Plano de saúde

27

18,37%

Segundo os comentários dos avaliados, um elevado número de atletas se utiliza dos alojamentos,
refeitórios, sala de musculação e serviço de fisioterapia do Exército. Considera-se reduzido o
número de atletas que se utilizam da pesquisa científica disponível no IPCFEx e do plano de
saúde do Exército.
Questão 4: Com relação ao aporte financeiro, seu salário é composto de quantas fontes
pagadoras?
Tabela 05 — Resumo da resposta da questão 4
Opções de resposta

N. de respostas

Percentual de respostas

Exército Brasileiro

152

100%

Bolsa Atleta do Gov. Federal

73

48,03%

Bolsa Atleta Gov. Estadual

11

7,24%

Clube

97

63,82%

Patrocínio

38

25%

COB

4

2,63%

Confederação

28

18,42%

Federação

1

0,66%

Emprego

4

2,63%

Ajuda dos pais

4

2,63%

Analisando as fontes pagadoras, verifica-se o elevado número de atletas integrantes de clubes
esportivos e praticamente a metade dos atletas contemplados com a Bolsa Atleta do Governo
Federal.
Questão 5: Qual o impacto do salário do Exército no rendimento líquido mensal?
Tabela 06 — Resumo da resposta da questão 5
Opções de resposta

N. de respostas

Percentual de respostas

Todo o orçamento

24

15,79%

Mais da metade do orçamento

42

27,63%

Menos da metade do orçamento

86

56,58%

Ao analisar o impacto do rendimento líquido na vida do atleta, percebe-se que 43,42% dos
integrantes do programa possuem o Exército como a principal fonte pagadora. Essa relação
demonstra a importância do programa na continuidade da vida esportiva do atleta.
Questão 6: Qual seu nível de satisfação com o PAAR?
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Tabela 07 — Resumo da resposta da questão 6
Opções de resposta

N. de respostas

Percentual de respostas

Muito satisfeito

105

69,54%

Satisfeito

45

29,80%

Pouco satisfeito

1

0,66%

Insatisfeito

0

0%

Muito insatisfeito

0

0%

Ao analisar o nível de satisfação do atleta com o PAAR, observa-se que 99,34% de seus
integrantes estão satisfeitos com a participação no desporto militar. O nível de satisfação está
diretamente relacionado às contribuições que o programa traz à vida esportiva do atleta.
Ao analisar de maneira geral as respostas dos atletas, foi notório perceber a importância do
programa na contribuição da melhora de desempenho, aliada ao apoio ao atleta através das
instalações esportivas, alojamento, refeitório e plano de saúde. Observou-se também que o
aporte financeiro contribui significativamente para o incremento do esporte nacional através
das diversas remunerações a que fazem jus.
Avaliando o potencial do PAAR do Exército, de acordo com o modelo teórico utilizado por
De Bosscher et al. (2010), observa-se que são atendidos, no programa, os pilares do suporte
financeiro, apoio esportivo e pós-carreira, instalações desportivas, competições internacionais
e pesquisa científica.
No tocante à valorização do pós-carreira dos atletas do Exército, a CDE lançou, no início de
2012, o Programa de Transição de Carreira (PTC) em parceria com o programa do Instituto
Olímpico Brasileiro (IOB).
Lançado com o objetivo de apoiar e preparar os atletas que se aposentam das competições
esportivas, o intuito do programa é mantê-los no Exército até o final do período de 7 anos,
visando à nova fase da vida fora das competições.
Além de oferecer suporte aos atletas em transição de carreira, estes atuarão como divulgador
do desporto militar; auxiliares técnicos (CDE/CDMB); estimuladores da prática esportiva
junto ao público interno; auxiliares em organização de eventos esportivos e palestrantes em
clínicas esportivas nas organizações militares e escolas de formação.
Ao avaliar o pilar 5, verifica-se que o pós-carreira dos atletas militares encontra-se em um
nível bom de desenvolvimento.
A Força Terrestre está presente em todo território nacional, dividido em sete Comandos
Militares de Área (C Mil A). Esses C Mil A são divididos ainda em Divisões de Exército
(DE), Brigadas (Bda), e Organizações Militares (OM) de diversas naturezas. Ao todo, são
1228 OM no Exército Brasileiro, distribuídas nos 26 estados, e o Distrito Federal, e em todas
elas o desenvolvimento físico e a prática esportiva se fazem presentes.
Anualmente, as competições esportivas ocorrem nas OM, Bda, DE e C Mil A. Além dessas
provas, a cada 2 anos o Exército organiza os Jogos Desportivos do Exército (JDE), onde
os C Mil A competem entre si, em um evento que reúne aproximadamente mil atletas em
12 modalidades distintas: atletismo, basquete, futebol, judô, natação, orientação, pentatlo
militar, tênis, tiro esportivo, voleibol, voleibol máster e vôlei de praia.
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Além das competições esportivas, o Exército também avalia fisicamente seus quase 200 mil
homens, três vezes ao ano. Todos são submetidos a testes de flexão na barra, flexão de braço,
abdominal e corrida de 12 minutos.
A valorização da prática sistematizada de esportes e exercícios físicos como preparo militar e,
sobretudo, disciplinar, fez com que o Exército Brasileiro desenvolvesse, ao longo dos anos,
excelentes instalações esportivas para o Treinamento Físico Militar (TFM) (SOEIRO, 2003).
Ao todo são 2.647 instalações esportivas distribuídas em todo o território nacional, entre
piscinas, pistas de atletismo, ginásio, campos de futebol, quadra poliesportivas, alojamentos
e refeitórios.
Visando preparar as equipes das Forças Armadas para os JMM, em 2011, novas instalações
esportivas foram construídas principalmente na cidade do Rio de Janeiro (DA COSTA et al.,
2006).
O sucesso de um jovem atleta vai depender de uma preparação organizada e uma perspectiva
em longo prazo. Quanto mais cedo se inicia a preparação física e mental do atleta, mais serão
as chances de sucesso no desporto de alto rendimento (DANTAS, 2004).
Segundo Silva et al. (2009), anualmente, aproximadamente 1.700.000 jovens na idade de 18
anos participam do processo de seleção para o Serviço Militar Inicial, no qual são realizados
exames clínicos, psicológicos e físicos. Dentro desse universo, 80.000 são incorporados ao
efetivo do EB. A partir daí, todos passam a praticar o treinamento físico militar, que se
desenvolve em todas as manifestações do esporte (educação, participação e performance).
Concluem, afirmando sobre a importância do EB no Sistema Nacional de Esporte, por
possuir instalações esportivas em todo território nacional, e por ter um potencial sistema de
detecção de talentos e de iniciação.
Dantas (2004) nos lembra de que descobrir um talento potencial não é sorte, milagre, dom
nem consequência da capacidade de um olheiro. É a ciência que ensina como identificar
diversas características genéticas que um atleta deve ter. Entretanto, a grande diferença, no
processo de descoberta de talentos, reside em um conhecimento que não se possuía até há
pouco tempo: a análise das impressões digitais (PENROSE apud FERNANDES, 1997).
Esses testes são de fácil aplicação e não requerem instrumentos caros ou de difícil aquisição.
Cabe ressaltar que o Exército possui estrutura física capaz de apoiar os testes sugeridos.
Aos jovens talentos selecionados, existe a opção de incorporação às fileiras do EB, podendo
estes integrarem as equipes esportivas das OM de sua cidade, e, num futuro, integrarem
as equipes desportivas das Forças Amadas. Aos jovens não voluntários a incorporarem ao
Exército, poderá criar-se um canal técnico com as confederações, federações, clubes, escolas
e universidades, a fim de dar o suporte ao jovem talento e continuidade aos treinamentos
visando ao alto rendimento.
Além da detecção de talentos, no alistamento militar obrigatório, o Programa Força no
Esporte (Profesp) é uma importante ferramenta de detecção de atletas no MD. O programa
atualmente conta com 87 organizações de Marinha, Exército e Aeronáutica, atendendo a
aproximadamente 12 mil crianças, jovens e adolescentes, em situação de vulnerabilidade
social, em 24 estados brasileiros, inclusive no Arquipélago Fernando de Noronha.
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Mais uma vez analisando o modelo utilizado por De Bosscher et al. (2010), observa-se que
o Exército Brasileiro atende plenamente aos pilares 3 e 4, inerentes à base de participação e
identificação de talentos e sistemas de desenvolvimento.
Além das diversas formas de contribuição com o desenvolvimento do desporto nacional,
o Exército Brasileiro tem um vasto potencial para contribuir de maneira direta em 5
modalidades olímpicas. São elas: tiro esportivo, pentatlo moderno, hipismo (CCE), boxe e
esgrima (NÓBREGA, 2011).
Todas elas têm no Exército meios para a prática, atletas, comissão técnica e centros de
treinamento.
O tiro esportivo, por ser uma prática obrigatória para os militares, possui no Exército Brasileiro
vantagens na detecção de talentos, estrutura para a prática em estandes de tiro, facilidade na
importação e transporte do armamento e aquisição de munição.
O hipismo, através da arma de cavalaria, possui também facilidade na detecção de talentos,
além dos meios cavalo/local de treinamento.
A esgrima, esporte tradicional no Exército Brasileiro, é desenvolvida nas escolas de formação
no curso de Mestre D’Armas, única escola de formação de técnicos e professores de esgrima
do Brasil.
O boxe é extremamente praticado no meio militar. As atividades de lutas e defesa pessoal são
práticas obrigatórias aos militares e, através do programa de detecção de talentos, o Exército
Brasileiro poderá criar uma base de praticantes em todo território nacional.
Por fim, o pentatlo moderno é a modalidade mais avançada na colaboração com o desporto
nacional. Através da CDE, nos últimos Jogos Olímpicos, a delegação brasileira foi composta
em sua totalidade por militares. A expertise da Comissão Técnica aliada às práticas de tiro,
esgrima e hipismo, faz com que a modalidade seja praticada em larga escala por militares.
O Exército Brasileiro poderá colaborar com a detecção de talentos, formação de recursos
humanos capacitados e instalações esportivas.
No que tange aos projetos esportivos que incluem convênios/parcerias, o Exército Brasileiro
assinou, em 1º de dezembro de 2011, o Protocolo de Intenções N. 11-079-00, firmado entre
o Comando do Exército/CCFEx e o COB. A finalidade do protocolo foi regular a execução
de atividades de interesse comum na área do desporto, visando garantir aos atletas integrantes
da delegação brasileira as melhores condições possíveis de preparação para os Jogos Olímpicos
de 2016.
Além do protocolo firmado com o COB, o CCFEx já iniciou uma série de tratativas para
convênios com algumas confederações, entre elas as de hipismo, esgrima, voleibol e basquete.

3 | CONCLUSÃO
O presente estudo apresentou o potencial esportivo do Exército Brasileiro através das diversas
possibilidades de colaboração com o desporto de alto rendimento nacional.
A participação efetiva das Forças Armadas, particularmente do Exército Brasileiro, no Sistema
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Nacional do Esporte, vem crescendo no país ao longo dos anos, da mesma maneira que
ocorre em diversas Forças Armadas ao redor do mundo.
De acordo com os achados dessa pesquisa, e ainda utilizando o modelo de De Bosscher et al.
(2010), conclui-se que o Exército Brasileiro participa efetivamente das ações conjuntas do
país em torná-lo uma potência olímpica.
Da análise do Programa de Atletas de Alto Rendimento e ainda pelo resultado alcançado nos
V JMM e nos Jogos Olímpicos de Londres, pode-se considerar o programa uma iniciativa
de sucesso. Torná-lo permanente trará ainda mais garantia de benefícios ao desporto de alto
rendimento nacional. Ao todo, o PAAR conta hoje com 260 vagas em 18 modalidades. Além
de representar o Exército Brasileiro nas competições civis e militares e projetar a imagem da
Força Terrestre, o objetivo do programa visa desenvolver e estimular a prática esportiva junto
ao público interno e contribuir significativamente com o desporto nacional.
As pesquisas com os atletas mostraram que 73% dos integrantes do programa melhoraram
suas performances após a entrada no Exército. Tal fato pode ser explicado pelo acesso aos
benefícios do programa, como aporte financeiro, utilização das instalações esportivas militares
e demais benefícios como plano de saúde, alojamento, refeitório, material esportivo, pesquisa
científica e uma comissão técnica multidisciplinar. A importância do aporte financeiro fica
evidenciada quando 43% dos atletas possuem, no rendimento do Exército, mais da metade
do somatório de seus vencimentos líquidos mensal.
Ainda sobre o PAAR, o Exército lançou o Programa de Transição de Carreira e sua manutenção
e continuidade traz aos atletas uma oportunidade de continuar recebendo o salário e
usufruindo da estrutura do Exército no momento que fazem a transição para a vida fora das
competições. Atualmente contando com apenas dois integrantes, o Programa de Transição de
Carreira poderá ser ampliado dando oportunidade a um número maior de atletas.
Outra abordagem do presente estudo foi o levantamento das instalações esportivas em
organizações militares do EB. Conclui-se ao final do estudo que o Exército Brasileiro possui
2.647 instalações esportivas presentes em todos os estados brasileiros. Esse resultado indica
a necessidade de se criarem convênios e parcerias com o Ministério do Esporte, Ministério
da Educação, MD, COB e Comando do Exército, visando aumentar a utilização dessas
instalações em prol, não só do treinamento físico militar, bem como na iniciação esportiva,
projetos de detecção de talentos, inclusão social através do esporte e treinamento de equipes
esportivas.
Verificou-se, ainda, o vasto potencial do Exército Brasileiro em colaborar com o desenvolvimento
de algumas modalidades. Seja pela tradição no esporte ou pela identificação com a atividade
militar, o Exército Brasileiro, juntamente com o COB e o Ministério do Esporte, poderá
desenvolver projetos para contribuir com o desenvolvimento das modalidades esgrima,
hipismo (CCE), pentatlo moderno, tiro esportivo e boxe. O potencial do Exército Brasileiro
nessas modalidades vai desde a detecção e a formação do atleta à expertise da comissão técnica,
ao fornecimento de material e à utilização de instalações esportivas em áreas militares.
Do exposto, conclui-se no trabalho em pauta o vasto potencial esportivo que o Exército
Brasileiro possui. As ações desenvolvidas, até o presente momento, contribuem positivamente
com o desenvolvimento do desporto nacional, mas carecem de um programa específico para
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regular essas atividades.
A viabilidade de um Programa Olímpico específico do Exército Brasileiro trará a continuidade
das atividades já desenvolvidas, dando a garantia que as ações ocorrerão até os Jogos Olímpicos
no Rio de Janeiro, em 2016, quando o programa deverá ser reavaliado para a definição de
novos objetivos.
Recomenda-se para estudos futuros: analisar o potencial esportivo da Marinha do Brasil e da
Força Aérea; analisar o Sistema de Ensino dos Colégios Militares; estudar novas propostas de
gerenciamento junto ao COB e a confederações nacionais; analisar o processo de ingresso no
Programa de Alto Rendimento; estudar os benefícios para a imagem do Exército Brasileiro
através do esporte.
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RESUMO

Os grandes clubes de massa possuem destacada colaboração no cenário do esporte olímpico
nacional, entretanto o aporte financeiro necessário a seu desenvolvimento sempre se caracterizou por ser pontual e com relação direta à vontade pessoal dos principais dirigentes envoltos,
em grande parte, com as questões do futebol. Em busca do conceito de sustentabilidade, o
presente trabalho tem o propósito de apontar a adoção do modelo de franchising como uma
alternativa para a transformação do esporte olímpico em unidades de negócios, tendo como
importante fator de autonomia a geração de receitas oriundas da difusão de programas de
iniciação esportiva (escolinhas), a partir da implementação de uma nova proposta pedagógica
associada às principais práticas de gestão de franquias, bem como a seu potencial de replicação em escala que através da utilização das ferramentas de análise de viabilidade sugerem
mercado altamente receptivo e com demanda reprimida, criando assim condições propícias
para a execução do projeto.
Palavras-chave: gestão estratégica, franchising, análise de viabilidade.

ABSTRACT

The major popular sport clubs put forward an enormous collaboration to the national olympic
sports scenario; however, the necessary financial contribution for their development has always
been characterized for being very specific and directly related to the personal wishes of the main
administrators, in great part deeply involved with football issues. Looking forward to a more sustainable stage, the present work aims to suggest the adoption of a franchising model as an alternative for the transformation of olympic sports into business units, having as an important autonomy
factor the generation of revenue originated from the dissemination of the sport initiation programs.
From the implementation of a new pedagogic proposal associated to the most important business
management practices as well as its potential power of replication in scale which, through the usage of feasibility analysis tools well applied, it could suggest a highly receptive market and presently
with a repressed demand, thus creating appropriate conditions for the execution of the project.
Keywords: strategic management, franchising, feasibility analysis.
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1 | INTRODUÇÃO
Fundado em 1898, o Clube de Regatas Vasco da Gama (CRVG) tem-se notabilizado como um
dos grandes clubes de massa com trabalho diferenciado na área social e na formação de atletas
no país, com resultados esportivos de alta expressão, contribuindo para o desenvolvimento da
sociedade brasileira através do esporte. Essa colaboração qualitativa pode ser referenciada pela
frequente presença de atletas vascaínos em Jogos Olímpicos e, em especial, pelas 25 medalhas
conquistadas em diversos esportes coletivos e individuais (Tabela 01).
Tabela 01 — Histórico de medalhas olímpicas (CRVG)
Atleta

Modalidade

Jogos

Medalha

Alfredo da Motta

Basquete

Londres, 1948

Bronze

Adhemar F. da Silva

Atletismo

Melbourne,1956

Ouro

Romário

Futebol

Seoul,1988

Prata

Mazinho

Futebol

Seoul, 1988

Prata

Geovanni

Futebol

Seoul, 1988

Prata

Adriana Behar

Vôlei de praia

Sidnei, 2000

Prata

Shelda

Vôlei de praia

Sidnei, 2000

Prata

Zé Marcos

Vôlei de praia

Sidnei, 2000

Bronze

Ricardo

Vôlei de praia

Sidnei, 2000

Bronze

Raquel

Vôlei

Sidnei, 2000

Bronze

Carlos Jaime

Natação

Sidnei, 2000

Bronze

Edvaldo Valério

Natação

Sidnei, 2000

Bronze

Gustavo Borges

Natação

Sidnei, 2000

Bronze

Robert Scheidt

Iatismo

Sidnei, 2000

Bronze

Torben Grael

Iatismo

Sidnei, 2000

Bronze

Marcelo Ferreira

Iatismo

Sidnei, 2000

Bronze

André Domingos

Atletismo

Sidnei, 2000

Prata

Claudinei Quirino

Atletismo

Sidnei, 2000

Prata

Edson Luciano

Atletismo

Sidnei, 2000

Prata

Vicente Lenilson

Atletismo

Sidnei, 2000

Prata

Claudinha

Basquete

Sidnei, 2000

Bronze

Janeht

Basquete

Sidnei, 2000

Bronze

Kelly

Basquete

Sidnei, 2000

Bronze

Rodrigo Pessoa

Hipismo

Sidnei, 2000

Bronze

Rômulo

Futebol

Londres, 2012

Prata

Com essa reconhecida participação e integrando seleto grupo de instituições esportivas
centenárias com tradição olímpica, o clube convive com enormes dificuldades na manutenção
dos esportes dito amadores. Sua estrutura hierárquica tem a seguinte composição demonstrada
na figura 01.
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VP = vice-presidente.
Figura 01

Dentro do cenário político e estratégico recente do clube, o esporte olímpico vem perdendo
importância, culminando com a realidade atual de busca de alternativas para sua manutenção
e seu desenvolvimento. Na condução dos esportes, cada vice-presidência é responsável pelas
equipes competitivas das modalidades abrangidas por cada uma delas e a vice-presidência de
infantojuvenil se incumbe da organização de iniciação desportiva (escolinhas) das seguintes
modalidades: futebol, ginástica artística, basquetebol, voleibol, futsal, judô e natação. O
remo, por ser desenvolvido em sede específica, tem todos seus segmentos tratados pela vicepresidência de esportes náuticos. Essa distribuição de responsabilidades ganha em importância
na conjuntura financeira atual, pois a vice-presidência infantojuvenil detém a única fonte
assegurada de receita atual da estrutura de funcionamento do esporte olímpico.
Inserido nesse contexto e tendo como situação-problema a promoção da sustentabilidade
exigida, sendo detentor da expertise da concepção e do controle técnico-financeiro das
escolinhas, o Departamento Infantojuvenil assume a responsabilidade de elaborar o
planejamento estratégico do esporte olímpico cumprindo os preceitos técnicos sugeridos pelas
principais referências bibliográficas. A aplicação das ferramentas indicadas para a estruturação
do plano apontou para a utilização do franqueamento das escolinhas de esportes olímpicos
como alternativa para a geração de receitas. Este estudo apresentará a lógica estratégica
responsável por esse resultado, bem como análise de viabilidade de sua execução e gestão de
risco do projeto, tendo como objetivo principal a apresentação da consolidação dos resultados,
servindo como balizador para a formatação de modelo específico inexistente na literatura e
que forneça subsídios para a tomada de decisão em cada proposta surgida.
O presente trabalho será apoiado em pesquisa exploratória e o método de abordagem será
quantitativo. Para eleger as variáveis a serem consideradas na análise de viabilidade será
realizada revisão de literatura com estudos de conceitos de projetos similares e aplicação de
análises matemáticas para aferir o potencial de retorno do projeto.
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2 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO — DEPARTAMENTO
INFANTOJUVENIL (DIJ)
Acompanhando a etapa de profissionalização acenada pelas decisões de mudança do modelo
de governança e em resposta às exigências impostas pelo novo comitê gestor, o Departamento
Infantojuvenil, responsável pela condução de todos os programas de iniciação esportiva
interna do clube, assume a responsabilidade de elaboração de um planejamento estratégicoconceitual, assim definido por Almeida (2010):
“Técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas, de forma a que se possa criar uma visão
de caminho que se deve seguir (estratégia). Depois de se ordenarem as ideias, são ordenadas as ações,
que é a implementação do plano estratégico, para que, sem desperdício de esforços, caminhe na direção
pretendida.”

Com o firme propósito de apresentar soluções de viabilização dos esportes olímpicos, esse
plano toma como principal premissa a transformação do esporte olímpico em unidades
de negócio, configurada por Ansoff (1990) como resultado de subdivisões da realidade de
negócios da organização e que tem como características a descentralização e possuir, em cada
um de seus setores, uma autonomia que tente reproduzir o todo organizacional, ressalta-se a
ausência de planejamento estruturado pelos níveis superiores, o que implica esforço isolado
e adoção do conceito de autonomia financeira como principal diretriz. Sobre esse quadro em
planejamento estratégico e unidades de uma organização, Almeida (2010) discorre:
“Para unidades de uma organização, o problema maior é a falta de realização do plano estratégico das
unidades superiores, que servirão de base para as unidades a seguir, mas não deve servir de desculpa para
não se realizar o planejamento estratégico em unidades de uma organização. Nesse caso, é necessário que
se realizem algumas suposições sobre o que deve ser a estratégia da unidade superior.”

Para elaboração do planejamento estratégico do DIJ, visando transformá-lo em uma unidade
de negócio, adota-se a metodologia-base da gestão estratégica proposta por Lobato (2009),
que aconselha a utilização das seguintes etapas: definição do negócio; declaração de visão,
missão e valores; análise de ambientes externo e interno; formulação da estratégia competitiva,
implantação e controles.
Segundo Lobato (2009), a definição do negócio objtiva o entendimento das necessidades dos
nossos clientes e dos benefícios que eles buscam para atender a suas necessidades e seus desejos.
Tendo em vista a responsabilidade estatutária de gerência das atividades de iniciação esportiva
e sendo estas potenciais de geração de receita, fica clara a necessidade de se aplicarem modernos
conceitos de gestão de negócios a sua prática. Vasconcelos e Pagnoncelli (2001) consideram
que os benefícios advindos da definição do negócio estão relacionados à determinação de
âmbito de atuação. Recorre-se a Drucker (1980), e em suas habituais perguntas que com suas
respostas ajudam a entender a natureza básica do negócio (Tabela 02).
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Tabela 02 — Perguntas de Drucker
Quem é mesmo seu cliente?

Crianças e jovens em busca dos benefícios da prática
orientada de atividades físicas, bem como de uma
eventual carreira esportiva atraída pela força da marca
Vasco da Gama.

Quais são os benefícios procurados por seus
clientes?

Biopsicossociais promovidos pela prática orientada de
atividades físicas, bem como de uma eventual carreira
esportiva.

Por que o cliente faz negócio contigo?

Atraídas pela força e paixão despertada pela marca Vasco
da Gama, proximidade (disponibilidade).

Fonte: Drucker (1980)

Inicialmente, foram construídas em reuniões de brainstorming com os coordenadores de área
os conceitos de visão, missão e os valores inerentes às responsabilidades do departamento
dentro do novo contexto administrativo da organização. Dessa forma, nascem conceitos que
denotam a amplitude das intenções estratégicas assumidas e o estreito compromisso com a
sustentabilidade financeira.

Visão

Tornar-se referência de departamento interna e externamente em gestão de programas
de iniciação desportiva, produzindo resultados sociais, esportivos e financeiros para
mantê-los e dar suporte para o esporte de rendimento.

Missão

Planejar, aplicar e controlar, com boas práticas de gestão técnica e administrativa, a
prática esportiva de lazer, educacional e preparação para o desporto de alto rendimento
promovendo cidadania e oportunidade de desenvolvimento através do esporte.

Valores

Fraternidade, responsabilidade social, paixão.

Foi adotada, como ferramenta para análise de cenários, a matriz SWOT criada por Kenneth
Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard Businessl. A SWOT estuda a
competitividade de uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses
(Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Através delas, poderá fazerse a inventariação das forças e fraquezas da empresa, das oportunidades e ameaças do meio
em que a empresa atua. Rodrigues (2005) acrescenta: “Quando os pontos fortes de uma
organização estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades
de mercado, a empresa será, por certo, competitiva no longo prazo”.
Estratégia
Segundo Silva (2011):
“Dentro de um determinado contexto ambiental (concorrentes, tendências), levando em consideração as
características específicas de uma empresa (recursos, pontos fortes e fracos) e dados os objetivos que uma
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organização pretende atingir, a empresa irá direcionar (definir o uso e alocação) seus recursos para atingir
seus objetivos. Este direcionamento é a estratégia.”

A formulação estratégica clássica tem como características o levantamento das oportunidades
e ameaças do meio ambiente, a identificação dos pontos fortes e fracos referentes à organização
e o cruzamento dessas variáveis que possibilitam o estabelecimento de um caminho para os
objetivos organizacionais.
Mintzberg (2000) cita que “este desenho clássico foi idealizado na escola de Harvard e ainda
serve como parâmetro fundamental para toda formulação estratégica atualmente em uso”.
Aplicando esse desenho, a análise de ambientes apresenta os seguintes aspectos a serem
observados: a marca da organização com contingente imenso de fãs e potenciais consumidores
aparece como principal força associada à imagem de clube multiesportivo, com relevante
histórico de conquistas em diversas modalidades.
No ambiente interno, no quadrante das fraquezas, destaca-se a política instável e grave
momento financeiro, culminando com a condição atual de busca de recursos para a
manutenção da atividade olímpica.
Na avaliação dos fatores externos não controláveis surge, com destaque, as ocorrências dos
grandes eventos esportivos, Copa 2014 e Jogos Olímpicos 2016, como desencadeador
das principais ameaças e oportunidades. As chamadas escolinhas terão fluxo de interesse
aumentado pela grande exposição midiática diante das coberturas pré-eventos, da mesma
forma esse aumento suscita o surgimento de novas academias, clubes e políticas públicas de
fomento à prática esportiva.
Entretanto, um considerável número de clubes pequenos e médios da capital e do interior
encontra-se com seus programas desativados por reiterados problemas de gestão, implicando
ociosidade desses espaços e demanda reprimida em suas regiões. Esse fenômeno reflete na
formação de atletas, atestada pela redução progressiva de clubes e atletas federados participantes
em modalidades tradicionais.
A ausência de recursos deve ser neutralizada pelo contexto propício para utilização das
escolinhas de esportes olímpicos dentro de uma proposta comercial inovadora: seu
franqueamento, aproveitando-se da reconhecida capacidade técnica-pedagógica fortalecida
pela criteriosa formatação aliada à capilaridade de fãs e adeptos e à existência de equipamentos
esportivos ociosos, constituindo-se em potencial fonte de recursos para o esporte olímpico
vascaíno. Após o delineamento do panorama, foi adotada a ferramenta do balanced scorecard
de Norton e Kaplan, com suas quatro perspectivas (financeira, clientes, processos internos
e aprendizagem e crescimento) que nortearam a formulação dos objetivos estratégicos e
possibilitaram a construção do mapa estratégico do departamento. O quadro 01 apresenta a
síntese do planejamento estratégico elaborado.
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Quadro 01 — Síntese de Planejamento Estratégico

Fonte: elaboração do autor

Franquias
A Lei 8.955 de 15/12/1994 define franquia empresarial como sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, em associação ao
direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou
sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta
ou indireta sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
A gestão estratégica do franchising visa assegurar o crescimento e a sustentabilidade da empresa
franqueadora e de seus franqueados por meio de uma avaliação contínua de sua estratégia,
sua estrutura e sua capacitação, envolvendo toda a sua rede de franqueados e suas equipes,
até os consultores de campo e negócios, na construção de um futuro melhor com resultados
desejados.

3 | ESTUDO DE VIABILIDADE
Tendo como alicerces estratégicos a proposta de integração de estruturas físicas preparadas ao
modelo técnico-pedagógico chancelado, o objetivo passa a ser a reaplicação de sua operação
em modelo de franchising. Ribeiro (2011) relata a existência de dois contextos distintos que
devem ser analisados à parte: o negócio em si e seu franqueamento, pois um negócio pode
ser viável, mas não necessariamente será viável seu franqueamento. Portanto, é necessário
considerar uma série de fatores para aferirmos com mais chance de acerto esse alinhamento.
Para se determinar se o negócio é franqueável é necessário verificar a demanda do mercado
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pelos produtos, as tendências do segmento, a concorrência, o público-alvo, as principais
estratégias de atuação da empresa, e sua avaliação interna, especialmente a capacidade de
expansão. O objetivo prático de análise é avaliar se o modelo de negócio pode ou não ser
franqueado. É preciso medir a viabilidade de implantação de unidades franqueadas rentáveis,
o custo de montagem de cada franquia, os valores e os tipos de taxa e uma previsão para o
retorno do investimento.
Naturalmente, a força da marca se deve pelo enorme contingente de fãs espalhados pelo
Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, atraídos pela paixão despertada pelo futebol. A tradição
de clube multiesportiva facilita a transferência desses valores intangíveis para o negócio de
iniciação esportiva olímpica. É importante observar a fidelidade do cliente como um dos
elementos que compõe o valor da marca e que se trata de destacado fator crítico de sucesso,
além de objetivo estratégico presente na perspectiva de resultados do mapa estratégico. Outro
aspecto relevante é a dimensão nacional da marca que favorece a implantação a nível nacional.
Tendo como produto a iniciação esportiva olímpica e contando com a diferenciação
existente no modelo, o mix de produtos será constituído dentro dos conceitos de amplitude
e profundidade relacionados à quantidade de linhas de produtos (modalidades), à oferta de
opções ou variações dentro da mesma linha defendida por Irigaray (2011), que se dará na
prática pelo desenvolvimento de modalidades que disponham de instalações e mais interesse
do franqueado, ou seja, o cardápio das modalidades a serem oferecidas será construído a
partir da avaliação e estruturação do espaço físico e da capacitação da equipe de trabalho dos
franqueados.
O projeto de franqueamento tem como um dos objetivos principais aumentar o volume de
vendas, seja por meio da entrada em novos mercados, seja por fortalecimento da atuação
em mercados em que a marca já esteja presente, porém não basta a vontade de implantar
sem critérios, afinal quem determina a demanda é o mercado. O mercado das escolinhas
tradicionalmente era ocupado pelos clubes, desde os grandes de massa até os de bairros e
municípios pequenos. Com o sucateamento provocado pelos processos fracassados de gestão
estes últimos foram gradativamente sendo substituídos por academias e associações específicas
de algumas modalidades, configurando a presença de pessoas com necessidade ou desejo de
consumir o produto que a franquia irá ofertar representando o potencial de mercado que
apresenta demanda reprimida com atendimento voltado para outro objetivo, cestabelecendo
concorrência frágil. Dentro do projeto o propósito inicial é a captura de mercado, instalandose em cada município da área metropolitana e interior do estado, bem como nos principais
bairros da capital, estabelecendo assim a delimitação do território geográfico, adotando o
proposto por Ribeiro (2011), que considera:
“que este território corresponda à área de influência da unidade, que é a distância máxima que as pessoas
estariam dispostas a percorrer, ou o tempo máximo para percorrer essa distância, para se chegar até a
unidade e consumir aquele produto.”
Dessa forma, considerando a existência de 92 municípios e 50 bairros que apresentam
potencial de consumo compatível com intenção de política de preços a ser adotada.
O franqueamento será desenvolvido com o clube atuando como detentor da marca e gestor
da rede de franquias e possuirá como receitas:
• Taxa inicial de franquia — Valor cobrado a título de ingresso na rede, prevendo as
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despesas com capacitação inicial, a orientação e o acompanhamento de montagem e a
organização das instalações e turmas, cota de material gráfico (manuais, fichas, apostilas,
carteirinhas) e uniformes estabelecidos no contrato. Taxa de royalties — repasse mensal,
e visa remunerar a concessão pelo uso da marca e todos os demais serviços prestados pela
franqueadora.
• Taxa de Marketing — Valor cobrado das franquias com a finalidade específica de aplicar
recursos em divulgação e outros itens relacionados à marca. Repasses pela intermediação
de produtos (material didático e uniformes) à rede de franquiados.
O modelo a ser posto em prática encontra-se em operação-piloto dentro de São Januário,
a confecção dos documentos e manuais que servirão de parâmetros para a reaplicação em
escala foi desenvolvida pelas coordenações montadas com essa finalidade e que tinham em sua
composição: 1 consultor técnico de cada modalidade (natação, futebol, voleibol, basquetebol,
ginástica olímpica),1 consultor financeiro e 1 consultor comercial.
Apoiado na proposta de oferecer mix de produtos diferenciado, o modelo apresenta nível
médio de ser copiado, os programas existentes caracterizam-se pela oferta de modalidade
única ou desenvolvidas precariamente em clubes. A maior similaridade está presente em
poucos casos de grandes academias que oferecem proposta comercial similar, porém sem o
viés da carreira esportiva.
As barreiras de saída do negócio são formadas por fatores que pesam na avaliação dos
integrantes da franquia em situação de sair da rede. Os principais fatores citados por Ribeiro
(2011): a força da marca, a exclusividade ou inovação em produtos, condições especiais de
compra ou de fornecimento de produtos, lucratividade e rentabilidade do negócio, qualidade
do suporte prestado e qualidade da relação entre as partes.
Segundo o autor, a ausência de três desses fatores implicam barreiras fracas, ainda que existam
multas ou outras consequências previstas em contrato. Avaliando cada uma delas fica clara a
necessidade de se investir no atendimento e no monitoramento dos resultados, sendo inclusive
a falta de suporte a principal queixa de franqueados de qualquer setor de negócio.
Dentro da proposta de atuar como franqueadora, são necessários investimentos em diferentes
áreas: qualificação de pessoal, capacidade de suporte e gestão da rede, ferramentas de gestão,
Tecnologia da Informação. Esse item da análise de viabilidade é por todo contexto já exposto
o que representa o pior resultado na escala de positivação. Será necessário contornar a falta de
aporte financeiro inicial com organização e controle para assegurar a escalada inicial, haja vista
que o retorno obtido nas primeiras unidades serão integralmente reinvestidos no processo de
melhoria contínua do projeto.
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Matriz de análise de viabilidade
Fatores críticos do sucesso

Desempenho
Baixo

Médio

Alto

Marca e imagem no mercado
Mix de produtos
Potencial de mercado e concorrência
Modelo financeiro
Know-how do negócio
Potencial de cópia do negócio
Barreiras de saída do negócio
Estrutura atual e capacidade de investimento da empresa

Fonte: do autor

Análise da viabilidade financeira
A análise de viabilidade financeira tratada na sequência é uma das partes mais relevantes
para conclusão do trabalho, pois através da interpretação de seus resultados encontraremos
a resposta para adoção ou não do modelo. Foram considerados nessa análise os esportes
de quadra (basquete, voleibol, handebol e futebol), que possuem custos semelhantes de
investimentos e retornos. Modalidades mais complexas como natação e ginástica merecem
novo estudo, assim sendo foram utilizados como referências os seguintes valores praticados,
em média, pelo mercado do futebol:
Mensalidade: R$ 80,00
Taxa de inscrição: R$ 60,00
Aluguel do espaço: R$ 1.020,00/turma
Taxa de royalties: R$ 1.000,00 (mensal)
Salários + encargos: R$ 300,00/turma
Taxa de adesão: R$ 10.000,00
Tabela 03 — Fluxo de caixa de uma franquia de esporte de quadra
MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

Número de alunos novos

90

20

20

20

Número total de alunos matriculados

90

110

130

150

Número de turmas

4

4

4

4

RECEITAS

10.000,00

11.600,00

13.200,00

5.400,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Taxa de inscrição de novos alunos

60,00

7.200,00

8.800,00

10.400,00

12.000,00

Mensalidade dos alunos

80,00

6.240,00

6.240,00

6.240,00

6.240,00

DESPESA OPERACIONAL/MÊS

1.560,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

Aluguel de campo

1.200,00

864,00

864,00

864,00

864,00

216,00

576,00

576,00

576,00

576,00

Salário de treinadores
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Consumíveis
ROYALTIES FRANQUEADOR

144,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Taxa de publicidade

5.360,00

2.760,00

4.360,00

5.960,00

RECEITA - DESP. OPER. - ROYALTIES

360,00

-2.240,00

-640,00

5.960,00

5.000,00

AMORTIZ. INVESTIMENTO
TAXA INICIAL DE FRANQUIA

5.000,00

5.000,00

-

15.000,00

Fonte: do autor

4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que a principal diretriz das ações estratégicas é a ausência de recursos próprios e
a tendente decisão de extinção dos esportes olímpicos, todo pensamento estratégico foi voltado
para a geração de novas fontes de recursos. A aferição da viabilidade do franqueamento de
modalidades olímpicas, através da aplicação das ferramentas de análise, tendo como principal
parâmetro de comparação valores instituídos no mercado, para os núcleos de futebol, teve
a finalidade de apontar um mercado ainda não explorado e promissor, para os esportes
olímpicos, nos clubes de massa. Os resultados indicaram baixas taxas de investimento
inicial e retornos de investimento em curto prazo (4 meses). A principal restrição deve-se
ao alto apelo da modalidade futebol quando comparado às outras modalidades, entretanto
o maior espectro de gênero e de idade pode compensar tal diferença. O estudo também
indica a necessidade de aplicar conceitos de gestão estratégica de franquias como o suporte
e o monitoramento dos pontos, aspecto pouco atendido pelo atual modelo do futebol. A
possibilidade de revitalização de espaços atualmente desativados aparece como benefício
secundário, porém não menos importante no cenário olímpico nacional. O grande desafio
surgido é a capacitação dos gestores do esporte para implantação de um modelo novo que
adote as principais práticas de administração, possibilitando a sua viabilização e a obtenção
dos resultados indicados pela análise de viabilidade tratada no estudo. A captação de recursos
oriundos das diferentes taxas, da organização dos eventos emerge como justificativa cabal para
todo esforço necessário para implementação do projeto.
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