APRESENTAÇÃO
O Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) é uma iniciativa dos programas da
Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico Internacional (COI), para o desenvolvimento
administrativo dos Comitês Olímpicos Nacionais. No Comitê Olímpico do Brasil (COB), é
planejado e dirigido pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB). Com a realização do CAGE,
o IOB possui três grandes objetivos:
• Desenvolver habilidades e conhecimentos de gestores esportivos, requisitos necessários
para um gerenciamento mais efetivo das instituições esportivas nacionais;
• Promover análise, discussão, produção de conhecimento e propostas de soluções
concretas de situações-problema encontradas em organizações esportivas;
• Fomentar o intercâmbio de informações e a criação de uma rede de contatos profissionais
entre os gestores.
O curso tem abrangência nacional e destina-se aos profissionais de nível executivo de
instituições esportivas ligadas diretamente ao esporte de alto rendimento.
A base de conhecimentos do CAGE provém do documento denominado Managing Olympic
Sport Organisations (MOSO), produzido pela Solidariedade Olímpica, em cooperação com
o Master Executif em Management des Organisations Sportives (MEMOS).
O manual abrange seis áreas de estudo: gestão de organizações esportivas olímpicas, gestão
estratégica, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de marketing e organização
de grandes eventos.
O programa do curso inclui palestras, atividades teóricas e práticas, produção e exposição de
trabalhos individuais comentados, e dinâmicas e discussões em grupos. Ao final do CAGE,
cada aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), devidamente
supervisionado por um orientador e direcionado para se transformar em uma solução concreta
para a organização esportiva desse aluno, e também para outras organizações que tiverem o
mesmo problema.
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) considera de fundamental importância a especialização
de gestores das diversas organizações esportivas nacionais. Por esta razão, vem dando especial
atenção aos cursos de capacitação promovidos pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), com
o apoio dos Programas da Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico Internacional (COI).
A publicação do periódico acadêmico da 5a edição do Curso Avançado de Gestão Esportiva
(CAGE), realizada nos anos de 2013/2014, sintetiza essa determinação do COB e do IOB.

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

O Centro Nacional de Hipismo (CNH) - Parque Equestre General Eloy Menezes é um
centro esportivo que contribuiu de forma significativa para a história do hipismo nacional.
Desde a sua criação, em 1908, recebeu os maiores expoentes da modalidade e, recentemente,
abrigou eventos que fazem parte da história do esporte brasileiro, como os Jogos Pan-americanos Rio 2007 e os Jogos Mundiais Militares 2011. Apesar de sua importância para a
realização desses eventos e das mudanças estruturais feitas – as obras transformaram o local
em um dos melhores Centros de Hipismo da América Latina –, pouco ou nada se fez para
gerenciar esse legado. O estudo a seguir propõe montar um retrato inédito das possibilidades
do CNH pós-2016. Utilizando-se dos fundamentos aprendidos no CAGE 2014, foi desenvolvido um plano inédito de gestão para o CNH. Para os Jogos Olímpicos Rio 2016, o CNH
receberá um investimento de milhões de dólares que devem ser justificados à sociedade como
uma possibilidade de fomento da modalidade em âmbito nacional. O objetivo deste projeto
é incitar o debate e buscar uma solução com urgência, pois é provável que esta seja a última
oportunidade do centro, que tem potencial para ser uma referência do esporte equestre mundial, receber grandes investimentos.
Palavras-chave: Centro Esportivo, Complexo Esportivo, Gestão, Hipismo.

ABSTRACT

The National Equestrian Centre (NEC) - General Eloy Menezes Equestrian Park is a sports centre
that has actively participated in the national equestrian history. Since its inception in 1908, it
received the greatest exponents of the sport and, recently, major sporting events that are part of the
history of the national sport, as the Pan American Games Rio 2007 and Military World Games
2011. Despite the importance in the reception of these events and structural changes that made
the NEC as one of the best Latin America equestrian centers, not much happened to manage this
legacy as sports organization. This study has characteristics of a descriptive research using documentary analysis for an unprecedented portrait of the possibilities of NEC after 2016. Utilizing
the fundamentals learned in the CAGE 2014, this study differentiates itself by its uniqueness, considering that before him, there is no literature on a specific plan of management for the NEC. As
part of the Olympic Games Rio 2016, NEC will receive an investment of millions of dollars that
must be justified to society as an opportunity to promote the sport nationally. Thus, this Management Plan aims to encourage discussion of a solution that is pressing for a definition, because this
opportunity is probably the last chance for major investments in the area that has the potential to
be a world reference Equestrian Sports Centre.
Keywords: Sports Center, Sports Complex, Management, Equestrian.
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1 | INTRODUÇÃO
O hipismo integra o programa olímpico desde a Antiguidade e está presente nos Jogos da Era
Moderna desde 1900 (esteve fora somente em Saint-Louis 1904 e Londres 1908). É uma das
duas modalidades olímpicas cuja competição envolve atletas e animais (a outra é o pentatlo
moderno), e a única em que homens e mulheres competem em igualdade de condições. O
Brasil participou de 15 Jogos Olímpicos, tendo conquistado três medalhas: duas de bronze
por equipes (Atlanta 1996 e Sidney 2000) e uma de ouro individual (Atenas 2004).
O Centro Nacional de Hipismo General Eloy Menezes (CNH) integra o Complexo Esportivo
de Deodoro, na Vila Militar, que está localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com
uma área aproximada de 1.000.000 m2, o espaço é destinado à prática do hipismo com
locais de competição e treinamento para as três disciplinas olímpicas (adestramento, concurso
completo de equitação e salto).
Ao escrever sobre o Parque Equestre General Eloy Menezes remetemos à história do Brasil,
passamos pelo desenvolvimento do Exército e sobre o fomento do esporte nacional desde o
início da nossa República.
“Em 1924, formou-se a primeira turma de Instrutores do Núcleo de Adestramento de Equitação, atual
Escola de Equitação do Exército. A partir de então, o esporte equestre, recebeu, em toda a sua plenitude,
um grande estímulo e, em especial, o Adestramento, matéria base para as demais modalidades.” (NIGRI,
2012, página digital da CBH).

Segundo a História do Exército Brasileiro (1972), a origem do CNH remonta a 1908,
quando a instituição militar passou por uma grande reestruturação. Precisando de mais
espaço para o treinamento, o Exército concentrou suas tropas em uma única região, o que
facilitou o controle e a manobra em tempos tão conturbados como o da jovem República e a
aproximação da Primeira Guerra Mundial, e afastou os militares do centro político da capital.

Figura 01 – Planta da Vila Militar (1908) (Acervo da 1ª Divisão de Exército).

O Parque Equestre está intrinsecamente ligado à história do atual 2º Regimento de Cavalaria
de Guardas (Regimento Andrade Neves), que, em 1909, sai de São Cristóvão para ocupar
a sede da Fazenda Gericinó. Em 1912, é encontrado o primeiro registro de atividade hípica
esportiva na Vila Militar. Em 30 de maio de 1918, o Regimento, à época Esquadrão de
Trem da Brigada Estratégica, recebe ordem para ocupar seu novo aquartelamento na Avenida
Duque de Caxias, onde permanece até hoje.
Ao realizar uma reforma estrutural, o Exército Brasileiro promoveu um intercâmbio de
modernização doutrinária com o exército francês, cuja finalidade foi trazer, na década de
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1920, doutrinas militares atualizadas nos campos de batalha europeus pós-Primeira Guerra
Mundial.
Para realizar a atualização doutrinária da cavalaria, o exército francês enviou ao Brasil integrantes
do “Cadre Noir” da Escola de Equitação de Saumur (1834), uma das mais tradicionais escolas
de equitação do mundo. A criação da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx) data de
1922, tornando-se pioneira no ensino da arte equestre no país.
Em 1942, o Brasil é representado pela primeira vez no exterior: o concurso internacional do
Chile foi a porta de entrada de uma histórica coleção de títulos. A base dessas equipes era de
militares que treinavam diariamente nas instalações do Parque Equestre.
Nas décadas de 1940 e 1950, o hipismo nacional obtém resultados importantes, que elevam
o nome do país em concursos internacionais e participações olímpicas (Londres 1948,
Helsinque 1952 e Melbourne 1956). Durante anos, esses foram os melhores resultados do
Brasil na modalidade, como o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Helsinque. Já a vitória,
no Concurso Hípico Internacional Oficial de Aachen (1956), é um dos marcos de nossa
capacidade técnica e potencial esportivo. Trata-se da principal conquista do hipismo nacional
até Atlanta 1996, quando o país conquistou a medalha de bronze por equipes.
Em 2002, o Brasil é eleito pela segunda vez sede dos Jogos Pan-americanos. O Parque Equestre
passou pela maior reestruturação de sua história, sendo sede das provas de hipismo nos Jogos
Rio 2007.

Figura 02 – Parque Equestre General Eloy Menezes, em 21/06/2006 (esq.) e em 01/01/2014 (dir.) (Google
Earth, 25 de maio de 2014).

A grande vertente dessas mudanças se encontra no avanço tecnológico/estrutural que o
parque recebeu. Um salto evolutivo de um século. Para a Associação de Comitês Olímpicos
Nacionais (ACON) para as Américas, as provas transcorreram de maneira satisfatória. Já o
país recebeu como legado um dos melhores centros de treinamento equestre do mundo.
“Alguns palcos de competição tornaram-se referência internacional no mundo esportivo, como o Centro
Nacional de Hipismo. “É a melhor infraestrutura esportiva que eu já vi em Pan-americanos”, declarou
Julio Maglione, membro do corpo executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) e presidente do
Comitê de Coordenação da Odepa e do Comitê Olímpico Uruguaio. “A qualidade é excelente”, resumiu
Felipe Muñoz, presidente do Comitê Olímpico Mexicano.” (RELATÓRIO OFICIAL DO PAN,2012,
vol. 2, p. 112)

Passado o Pan, problemas estruturais e legais, principalmente relacionados à transferência do
legado, prejudicaram a manutenção das instalações. A consequência imediata foi a perda de
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qualidade do piso esportivo. Conforme Cerqueira (2013), o único documento que trata sobre
legado do Parque Equestre é um Termo de Cooperação Nº 001/2004, de 2 de julho de 2004
e expirado em 2007, e, nessa pesquisa, não é possível identificar algum indício de renovação.
Até hoje, o Ministério do Esporte não repassou oficialmente ao Exército Brasileiro,
administrador da área, o legado estrutural. Após os Jogos, o maquinário de manutenção foi
devolvido, já que havia sido alugado. A falta de planejamento de transferência e gestão e o
não cumprimento dos protocolos de intenção fizeram com que as qualidades adquiridas, em
2007, fossem perdidas em um período de 5 anos.
O Exército manteve a área. Porém, a falta de maquinário específico e de mão de obra
especializada, fora as dificuldades na captação de recursos que contemplassem a manutenção
da alta tecnologia empregada nas instalações, foram problemas sem solução encontrada.
No dia 02 de outubro de 2009, o Rio de Janeiro derrota a concorrência e é escolhido sede
da primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul. Em 2016, o Parque Equestre
General Eloy Menezes receberá os melhores atletas do mundo, no maior evento esportivo do
planeta. E, possivelmente, passará por sua última grande reforma neste século.
Este Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a apresentar uma proposta de gestão para
adequar anseios e expectativas. O objetivo é a manutenção das qualidades do material
esportivo que será adquirido para os Jogos Rio 2016 e o bom aproveitamento do legado. Para
que isso aconteça, contemplaremos os seguintes aspectos:
a. O Parque Equestre como Organização Esportiva Olímpica – Gestão da Governança;
b. Gestão Estratégica;
c. Gestão de Recursos Humanos;
d. Gestão Financeira;
e. Gestão de Marketing;
f. Organização de Grandes Eventos Esportivos.
O aporte em milhões de reais – R$ 157.132.193,92 (cento e cinquenta e sete milhões, cento
e trinta e dois mil, cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos) –, segundo o Diário
Oficial do Rio de Janeiro, de 17 de abril de 2014 - que serão utilizados na adequação das
instalações deve ser justificado à sociedade brasileira e à comunidade internacional como um
investimento que trará benefícios às estruturas físicas, e será uma oportunidade de fomento
do esporte nacional. Assim, poderemos recolocar o Brasil em uma posição de destaque no
hipismo mundial.
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2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 O Centro Nacional de Hipismo como Organização Esportiva Olímpica –
Gestão da Governança
2.1.1 Identificação e análise do problema
Vivemos o ápice do movimento esportivo nacional. Em 9 anos, o Brasil, especialmente o Rio
de Janeiro, receberá os quatro maiores eventos esportivos do planeta:
a. XV Jogos Pan-Americanos 2007;
b. 5o Jogos Mundiais Militares do Conselho Internacional dos Esportes Militares (CISM) 2011;
c. 20ª edição da Copa do Mundo FIFA 2014;
d. XXXI edição dos Jogos Olímpicos de Verão – Rio 2016.
Ainda não foi possível chegar ao valor total investido para a realização desses eventos, pois
parte deles ainda não ocorreu. No entanto, já é possível ver alguns frutos. Os principais deles
são o fomento de políticas esportivas de caráter nacional e o desenvolvimento de Centros
Esportivos de Alto Rendimento.
Por outro lado, organizar os quatro maiores eventos esportivos do planeta, em menos de
uma década, tem seus problemas. Um deles é a necessidade de uma pronta resposta sobre
a administração do legado estrutural. O Brasil ainda é muito inexperiente nessa esfera e,
como afirma Telles (2006), a nossa cultura sobre administração de instalações esportivas é
simplória. Tanto é que o conhecimento angariado possui pouco mais de 50 anos.
Em 2007, o CNH recebeu sua maior reforma em 100 anos de existência. Mas, por falta de
continuidade e de uma política gerencial, o que foi adquirido nos Jogos Pan-americanos
acabou perdido.
A assinatura do Termo de Cooperação Nr 001/2004, de 2 de julho de 2004, firmou
entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Defesa – Comando do Exército – a
regulamentação para execução das obras e serviços de adaptação no CNH visando à
realização do Pan.
A vigência do termo se expirou em 2007 e não foi possível encontrar, nesta pesquisa, documentos
ou indícios de sua renovação. Tal fato trouxe como consequência o não recebimento pelo
Exército, administrador da área, das obras realizadas, bem como a não garantia, pelo Ministério
do Esporte, dos termos dessa passagem. Ao Exército restou manter a estrutura com o maquinário
disponível, reiterando que todo o equipamento, e implantação e manutenção, foi alugado para a
realização dos Jogos Pan-americanos. Em suma: após o término do evento, a empresa detentora
do material o retirou do local.
Ainda em 2011, o Parque Equestre recebeu uma melhoria em função dos Jogos Mundiais
Militares. Todavia, a falta de recursos não possibilitou que as instalações ficassem nos mesmos
moldes de 2007.
Conforme o edital publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no Diário Oficial do Município
de 17 de abril de 2014, será realizado um investimento de R$ 157.132.193,92 (cento e
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cinquenta e sete milhões, cento e trinta e dois mil, cento e noventa e três reais e noventa e dois
centavos) na adequação das instalações do CNH para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Levando em conta que o Brasil teve um vácuo de quase 45 anos entre a organização dos Jogos
Pan-americanos de São Paulo (1963) e os do Rio de Janeiro (2007), essa deve ser a última
oportunidade de reforma do centro nos próximos 50 anos.
Dessa forma, torna-se imprescindível a criação de uma política de regulamentação e
implementação de gestão do legado esportivo. Uma política que justifique à sociedade e à
comunidade internacional o investimento de milhões de dólares para realização do maior
evento esportivo do planeta, que trará como benefícios, além de uma estrutura que deve ser
mantida, o fomento e o desenvolvimento da modalidade num país que, segundo o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), possui o maior rebanho equino da
América Latina e o terceiro do mundo.
2.1.2 Geração de soluções alternativas e recomendações
Atualmente, o CNH é administrado pelo Exército Brasileiro e utilizado de forma compartilhada
por duas organizações militares: a Escola de Equitação do Exército e o 2º Regimento de
Cavalaria de Guardas – Regimento Andrade Neves. Essas organizações possuem cerca de 500
animais e 1.200 homens voltados à atividade militar e esportiva, que utilizam diariamente
as instalações do CNH para treinamentos militares e institucionais, onde estão envolvidas as
atividades de ensino dos cursos de Instrutor e Monitor de Equitação da Escola de Equitação
do Exército.
Como possibilidade de governança, foco do estudo, vislumbraremos duas alternativas:
a. Governança sob administração privada;
b. Governança sob administração estatal, com possibilidade de uso compartilhado do legado.
Para elencarmos vantagens e desvantagens, é necessário o conhecimento de alguns aspectos que
tornam o case do Parque Equestre General Eloy Menezes um caso singular como Organização
Esportiva Olímpica.
O CNH está situado dentro de um terreno da União, sob jurisdição do Ministério da Defesa
e do Exército Brasileiro. Assim, a manutenção da área envolve aspectos de segurança das
instalações, haja vista que o CNH é fronteiriço a diversos aquartelamentos. O Exército
está presente nestas instalações desde 1918, que recebem anualmente diversos eventos
institucionais, nacionais e internacionais de Hipismo.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o principal polo da
equinocultura no Brasil está no interior de São Paulo, incentivado principalmente por
empresários ligados ao agronegócio. Com isso, é inviável alterar o eixo de fomento do esporte
e, tendo em vista a falta de atrativos no Rio de Janeiro, estabelecer atividades diárias nas
instalações de Deodoro.
Daqui até 2016 serão feitas reformas estruturais para atender às exigências técnicas das
competições olímpicas. As obras caberão às três esferas de governo (Federal, Estadual e
Municipal), mas ainda não é possível estimar o custo da manutenção das instalações depois
dos Jogos, já que parte dos materiais ainda não foi sequer licitada.
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Estudos preliminares da Empresa Olímpica Municipal apontam que os gastos envolvidos na
manutenção estarão ligados a: recursos humanos, segurança, concessionárias de água e luz,
maquinário de manutenção (tratores, rolos compressores, roçadeiras) e combustível.
Fora da rota do esporte de alto rendimento e sem cultura de hipismo, o Brasil é pouco atrativo
para sediar mais do que um evento mundial por modalidade. Com isso, o capital privado tem
possibilidades remotas de arrecadação com o espaço e o mesmo passa a ser pouco atraente do
ponto de vista comercial.
Portanto, o mais indicado seria o controle estatal, via Exército Brasileiro, com a redução
dos gastos e a manutenção das instalações. Além disso, é fundamental que o maquinário
envolvido na manutenção das instalações, durante o período dos Jogos, seja mantido. E,
finalmente, por meio do Termo de Cessão de Uso Onerosa, a estrutura seria disponibilizada
para a organização de treinamentos e competições. Tudo sob a regulação da Confederação
Brasileira de Hipismo.
2.1.3 Implementação
O Exército Brasileiro criou, através da Portaria Nº 466, do Comandante do Exército, de 12
de junho de 2013, a Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2106
(AJO 2016). Tal medida foi adotada em função da magnitude do evento e também pelo
impacto que trará às instalações da Vila Militar.
Os objetivos são: acompanhar os assuntos de interesse do Exército Brasileiro, atuando em
conjunto com órgãos públicos e privados envolvidos na organização dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016; coordenar as iniciativas dos representantes dos órgãos setoriais do
Exército Brasileiro com as demais entidades envolvidas; planejar e fiscalizar o gerenciamento
do legado da participação do Exército nos Jogos.
Podemos dividir a implementação do plano de gestão em duas fases:
1.

Busca de garantias de manutenção do legado;

2.

Disponibilização do legado para utilização esportiva nacional.

Nessa primeira fase, a Assessoria Especial atuaria como o órgão regulador oficial para a criação
de uma política de gestão de legado para a União. Mas, pelo caráter temporário, o escopo de
responsabilidades deveria ser regulado pelo Assessor de Gestão de Projetos e Legado. Além
disso, é preciso analisar como o Exército iria administrá-lo.
Assim, a Assessoria Especial deve traçar uma estratégia que garanta, junto aos stakeholders
elencados na Portaria Nº 446 (Autoridade Pública Olímpica, Comitê Olímpico do Brasil,
Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Assessoria
Especial para os Grandes Eventos do Ministério da Defesa, Empresa Olímpica Municipal,
Comitê Rio 2016TM e órgãos de segurança e ordem pública na cidade do Rio de Janeiro), que,
ao fim dos Jogos de 2016, existam parcerias para a manutenção das instalações do Parque
Equestre pelo Exército.
Todos os acordos devem estar assinados até 19 de setembro de 2016, data de encerramento
dos Jogos Paralímpicos e também de garantia de manutenção das instalações do Parque
Equestre pelo Comitê Organizador Rio 2016.
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Esse será o momento mais importante da Assessoria, pois a estratégia traçada terá implicações
diretas nas condições futuras do Parque Equestre.
Garantidas as condições de manutenção, o Parque Equestre passará à segunda fase do
planejamento, que é a disponibilização do legado. Sob a governança do Exército Brasileiro,
ele será utilizado no desenvolvimento e no fomento do esporte nacional.
O órgão regulador dentro da estrutura do Exército Brasileiro é a Comissão de Desportos
do Exército, subordinada ao Centro de Capacitação Física do Exército, com sede no bairro
da Urca, no Rio de Janeiro. A Escola de Equitação do Exército é subordinada ao Centro de
Capacitação Física.
A Fortaleza de São João, sede do Centro de Capacitação Física do Exército, disponibiliza
as instalações aos Comitês Olímpicos Nacionais, clubes e federações por meio do Termo
de Cessão de Uso Onerosa. A área é disponibilizada por tempo determinado e por um
documento jurídico que prevê pagamento via Guia de Recolhimento da União.
É a forma mais indicada de contemplar os anseios de todos os stakeholders envolvidos, pois:
a. O Exército mantém a administração do local com a garantia de continuidade de suas atividades;
b. O legado possui uma sobrevida adequada ao investimento realizado;
c. O COB e a Confederação Brasileira de Hipismo têm o espaço à disposição, em datas
previamente acordadas, para o treinamento de suas equipes, com baixo custo e tecnologia
de ponta;
d. Explica-se à sociedade e à comunidade internacional que o investimento tem como
objetivo incentivar a prática do esporte nacionalmente.
2.2 Gestão Estratégica do CNH
Tomando como base os argumentos acima, onde o Centro Nacional de Hipismo é considerado
uma Organização Esportiva Olímpica, será realizada uma análise estratégica do Parque
Equestre. Já a identificação dos stakeholders e a matriz SWOT ajudarão a consolidar a segunda
fase do projeto, de disponibilização do legado.
2.2.1 Identificação dos Stakeholders
Na Portaria Nº 446, o Exército Brasileiro selecionou os stakeholders de seu interesse, com a
finalidade de que, ao fim dos Jogos Rio 2016, existam condições através de acordos e parceiras
de manutenção das instalações do Parque Equestre pelo Exército.
Para o CNH, podemos destacar, pós 2016, quatro principais stakeholders: Ministério do Esporte,
Comitê Olímpico do Brasil, Exército Brasileiro e Confederação Brasileira de Hipismo.
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Tabela 01: Matriz de Interesse e Controle

Prioridade 1: Ministério do Esporte, Autoridade Pública Olímpica, Assessoria Especial para
os Grandes Eventos do Ministério da Defesa, Ministério da Defesa e Rio 2016™;
Prioridade 2: Escritório de Gerenciamento de Projetos e Empresa Olímpica Municipal;
Prioridade 3: Comitê Olímpico do Brasil e Confederação Brasileira de Hipismo;
Prioridade 4: OSP, OPP.
2.2.2 Matriz SWOT na consolidação dos objetivos
2ª Fase: Disponibilização do CNH para utilização.
Visando a esse objetivo, montaremos a Matriz SWOT para o CNH.
Tabela 02: Matriz SWOT na conquista dos objetivos
Na conquista dos objetivos
Ajuda

Interna
(Organização)
Origem do fator

Atrapalha

- Ser uma área Militar;

- Falta de interesse;

- Tradição secular no
esporte;

- Rotatividade de
pessoal;

- Custo reduzido da
mão de obra;

- Mão de obra não
especializada;

- Economia de recursos. - Falta de recursos.

Externa
(Ambiente)

- Momento Olímpico;
- Momento político
favorável.

- Falta de interesse dos
stakeholders;
- Momento político
desfavorável.

2.3 Gestão de Recursos Humanos no Centro Nacional de Hipismo
Neste tópico, o foco está voltado às possibilidades de aproveitamento do legado e o enorme
potencial na formação de recursos humanos. Isso se aplica ao desenvolvimento do esporte
equestre e atividades correlatas e também à formação e preparação de recursos humanos para
o mercado nacional.
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Vamos separar os recursos humanos do CNH em três categorias:
a. Formação e utilização de recursos humanos não especializados para o fomento do mercado
nacional;
b. Formação e utilização de recursos humanos especializados para o fomento esportivo
nacional;
c. Utilização de recursos humanos especializados para a manutenção específica de
equipamentos da instalação.
2.3.1 Formação e utilização de recursos humanos não especializados para
o fomento do mercado nacional
Anualmente, cumprindo o prescrito na Lei nº 4375 de 17 de agosto de 1964, milhares de
jovens, em território nacional, cumprem o Serviço Militar Obrigatório. Algumas centenas
desses jovens têm a oportunidade de servir nas organizações militares que compartilham o
Centro Nacional de Hipismo.
Nesse período, fora as atividades específicas e comuns a todos os militares incorporados ao
Exército, os jovens recebem instruções específicas referentes à organização que faz parte. Nesse
caso, eles aprendem os cuidados do trato diário com os animais.
Além disso, vale destacar que as organizações militares são responsáveis pelas atividades
gerais de manutenção das instalações: corte de grama, limpeza geral das áreas, manuseio de
ferramentas para atividades básicas de jardinagem, uso de roçadeiras motorizadas e tratores,
marcenaria, manutenção elétrica e atividades afins de serviços gerais.
Assim, o Exército e as organizações conseguem mão de obra barata. Não há lucro envolvido
no trabalho, há garantia de emprego de manutenção geral, e ainda é prestado um serviço
social na formação de pessoas para o mercado de trabalho.
2.3.2 Utilização de recursos humanos especializados para o fomento
esportivo nacional
A Escola de Equitação do Exército, pioneira no ensino especializado, no Brasil, ajuda a formar
instrutores e monitores de equitação desde 1922. Os jovens também aprendem a comandar
cavalos voltados ao esporte de alto nível. Dessa forma, muitos deles seguem atuando em haras
e hípicas pelo mundo após cumprirem o serviço militar.
Outro ponto importante são os convênios com instituições de ensino e órgão governamentais,
como a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, que desenvolvem pesquisas científicas em áreas de veterinária e agronomia.
Tais aspectos comprovam o potencial técnico-científico da área, que reúne ciência, esporte e
desenvolvimento social na formação de profissionais especializados.

18

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

2.3.3 Formação e utilização de recursos humanos especializados para a
manutenção específica de equipamentos da instalação
Embora grande parte do pessoal utilizado na manutenção e operação das instalações do Centro
Nacional de Hipismo seja formada dentro do Exército, é certo que, após as modificações e as
modernizações, previstas no local para os Jogos de 2016, o número de profissionais não será
suficiente para garantir qualidade aos serviços específicos do local. Para que isso ocorra, será
necessário contratar um serviço especializado de manutenção e operação da tecnologia incorporada.
O Exército deverá se utilizar da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que garante uma licitação
para que o equipamento adquirido se mantenha em condições de uso.
Por meio desses três focos, o Centro Nacional de Hipismo pode ser um catalisador na
preparação, formação e fomento de profissionais especializados.
A adoção desse modelo prevê:
a. O desenvolvimento e o fomento da modalidade;
b. A formação de pessoal especializado por uma vertente social;
c. A formação de profissionais especializados por uma vertente científica;
d. O fomento do mercado nacional (formando profissionais e contratando outros para a
manutenção dos equipamentos).
2.4 Gestão Financeira no Centro Nacional de Hipismo
Para tratar do assunto, serão referências:
a. Os conceitos do Direito Administrativo;
b. A Constituição Federal de 1998 – Art 20º, 24º e 217º;
c. A Lei 8666, de 1993;
d. As Diretrizes da Secretaria do Patrimônio da União;
e. As Diretrizes da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército.
Administração Pública, na concepção de José Afonso da Silva, é:
“o conjunto de meios institucionais, financeiros e humanos preordenados à execução das decisões políticas.
Essa é uma noção simples de Administração Pública que destaca, em primeiro lugar, que é subordinada
ao Poder político; em segundo lugar, que é meio e, portanto, algo de que serve para atingir fins definidos
e, em terceiro lugar, denota os seus dois aspectos: um conjunto de órgãos a serviço do Poder político e as
operações, as atividades administrativas.”

Hely Lopes Meirelles assinala que:
“numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização
de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. A Administração não pratica atos de governo;
pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência
do órgão e seus agentes.”

De acordo com a Constituição Federal (1998) em seu Inciso II, Art. 20º, Capítulo II,
determina que:
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“São bens da União:
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
Ainda, segundo o Inciso IX, do Art. 24º, da Constituição Federal (1998), compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto.”

O Art. 217 regula que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais,
como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos
específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

A Lei 8666, de1993, autoriza, em seus dois primeiros parágrafos, as locações de espaços
públicos, no âmbito dos poderes da União, precedidos de licitação. Ainda como princípio
legal essa ferramenta destina-se a:
“garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Todos esses fundamentos legais e aspectos jurídicos já possuem utilização prática, dentro
da estrutura do Exército, sendo utilizado de maneira eficaz nas instalações do Centro de
Capacitação Física do Exército. Ele disponibiliza suas instalações para clubes e confederações,
casos de Unilever Vôlei, Fluminense Futebol Clube e até a seleção inglesa de futebol durante
a Copa do Mundo de 2014.
Os valores cobrados pelo Centro de Capacitação Física do Exército servem como base, mas
é preciso um estudo aprofundado para que se chegue a um cálculo exato. A Secretaria de
Patrimônio da União habilita profissionais para avaliação e expedição de laudos técnicos e
financeiros dos bens imóveis.
O Exército possui, dentro de sua estrutura, a Diretoria de Patrimônio Imobiliário de Meio
Ambiente, que possui, em seu quadro, engenheiros habilitados pela Secretaria de Patrimônio
da União para expedir laudos homologados que comprovem as quantias sobre o valor dos
imóveis. Eles servirão de base para as licitações e de Cessão de Uso Onerosa das áreas.
O processo resultará em um valor que deverá ser pago por meio da Guia de Recolhimento da
União. Haverá também um contrato com a previsão dos valores de serviços fornecidos, tanto
do contratado quanto do contratante.
Por isso, desde que sob a tutela do Exército, é considerada a hipótese de controle público
da instalação. Como ainda não é possível determinar os custos de manutenção e operação
desse legado, ao menos a regulação da legislação pode ser vista como um grande avanço e um
indicador para administrações futuras.
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2.5 Gestão de Marketing no Centro Nacional de Hipismo
À primeira vista, diante das possibilidades apresentadas, não é vislumbrado um retorno em
termos de marketing no Parque Equestre.
Porém, ao verificarmos que utilizando as instalações do CNH existe uma instituição sólida
e de tradição secular, é possível pensar na utilização da Escola de Equitação do Exército
como catalisadora de estratégias de marketing por meio da ligação entre esporte, sociedade e
instituição. Ela possui marca, símbolo, valores e visão de futuro. Todos os elementos ligados
ao desenvolvimento do esporte em território nacional.
Porém, para que isso aconteça, é preciso uma reformulação do currículo. Atualmente,
o atendimento é feito prioritariamente aos militares. A grade curricular deveria ser mais
acessível, com módulos de ensino mais curtos. Os cursos de instrutor e monitor de equitação,
por exemplo, duram entre 5 e 10 meses nos dias de hoje.
2.6. Organização de Grandes Eventos Esportivos
Os maiores eventos do hipismo mundial são: Jogos Equestres Mundiais (11 disciplinas em
aproximadamente 15 dias), Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais.
Os cuidados com os cavalos exigem planejamento, investimento e custo elevado à organização.
Aliado aos altos riscos envolvidos em viagens longas para os animais, as etapas realizadas fora
da Europa se tornam pouco atrativas. Poucos atletas de ponta se sentem atraídos a disputar
torneios em outros continentes.
Para que isso ocorra, o Comitê Organizador Rio 2016 deve fazer uma preparação prévia.
Entre outras coisas, ele deve se adequar às características técnicas de piso e instalações exigidas
pela Federação Internacional de Equitação.
Depois de 2016, o Centro Nacional de Hipismo poderá almejar receber etapas isoladas dos
mundiais. Mas isso só acontecerá se mantivermos a estrutura deixada pelos Jogos. E é isso
que justifica o alto investimento. Caso contrário, teria sido muito mais barato adquirir uma
estrutura temporária.

3 | CONCLUSÃO
A reforma do Parque Equestre General Eloy Menezes, para a recepção dos Jogos Pan-Americanos
Rio 2007, deixou um legado, indiscutivelmente. O evento contribuiu para o desenvolvimento
do hipismo nacional e ajudou o local a receber novos eventos ao longo dos últimos anos.
Mas, o espaço poderia ter sido mais bem utilizado caso tivesse sido dada continuidade aos
protocolos de intenção assinados em 2004 e criado um plano de gestão. Como isso não
aconteceu, o local foi deteriorado.
Apesar dos esforços, o Exército não teve verba suficiente para garantir a manutenção básica
das instalações. A instituição também teve dificuldade em tratar o assunto na esfera legal. Na
prática, o resultado pode ser visto durante os Jogos Mundiais Militares: mesmo com uma
nova pintura, o Centro Nacional de Hipismo não se manteve no patamar de 2007.
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Em 2016, o Parque Equestre General Eloy Menezes será um dos melhores centros esportivos
do mundo. As previsões iniciais de investimento contabilizam milhares de dólares num
programa de reforma que recoloca o Centro Nacional de Hipismo no patamar exigido para
receber os melhores atletas do mundo durante os 15 dias de competição.
O momento político atual precisa ser aproveitado. Os quatro níveis de gestão e planejamento –
Governo Federal, Estadual. Municipal e Comitê Organizador – estão investindo alto. Depois
de 2016, dificilmente uma única instituição conseguirá verba para uma nova empreitada.
Um alinhamento concreto sobre as possibilidades de utilização desse legado depois dos Jogos
precisa ser feito agora, com urgência.
Este trabalho não pretende encontrar uma solução ou mesmo encerrar o debate. É que a
superficialidade da abordagem ilustra bem a necessidade de busca pela viabilidade da gestão do
espaço, ainda mais se considerarmos que o alto investimento deverá ser justificado à sociedade.
Desde a sua concepção, a premissa da pesquisa aponta para as possibilidades gerenciais do
Centro Nacional de Hipismo e para a busca de profissionais gabaritados que aceitem o desafio
de fazer uma verdadeira mudança na manutenção do modelo existente.
Com uma citação de Albert Einstein, que se encaixa perfeitamente a todas as situações
apresentadas ao longo do trabalho, encerro a minha apresentação:
“Não se consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas.”
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RESUMO

Este trabalho se propõe a investigar a criação de novas ofertas comerciais para o basquete do
Clube de Regatas do Flamengo e, dessa forma, buscar a total autossuficiência financeira da
modalidade. Para chegar a essa meta, veremos que será preciso se voltar às deficiências e oportunidades de marketing do próprio produto, além de tentar trabalhá-las simultaneamente à
captação de recursos. Será necessário também ler e analisar atentamente a estratégia das empresas parceiras e, em uma simbiose, buscar novas ofertas.
Palavras-chave: Autossuficiência, Captação de Recursos, Estratégia, Marketing Esportivo.

ABSTRACT

This study aims to investigate how to create new offers for the Flamengo’s basketball and seek full
financial self-sufficiency of the modality. However, to effectively reach new offers, we will see that
take a look at the shortcomings and opportunities of marketing the product itself is needed, and
try to work them at the same time that the fundraising occurs. At the same time, we also need an
analysis of the partners strategies, and, in a symbiotic relationship, create new offers.
Keywords: Self-sufficiency, Fundraising, Strategy, Sports Marketing.
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1 | INTRODUÇÃO
1.1 Delimitação do assunto tratado
Nas últimas duas décadas – simultaneamente ao boom do vôlei –, o basquete vem assistindo
o declínio de sua popularidade no Brasil: menor número de praticantes, menos espaço na
mídia e escassez de publicidade e patrocínio. Não são poucas as pesquisas que apontam isso de
forma recorrente – mas com alguma distorção. É um ciclo vicioso, fazendo com que o esporte
viva um processo entrópico.
Neste trabalho, não vamos investigar as causas e as consequências que levam o basquete a perder
espaço. O corte aqui é sob a situação comercial da modalidade, dentro do Clube de Regatas do
Flamengo, que encara situação mercadológica similar ao mercado: dificuldades na captação de
recursos, instabilidade no número de espectadores nos ginásios, baixa visibilidade midiática e
problemas para se posicionar como produto, com propostas de valor e diferenciais, por exemplo.
Por outro lado, vamos abordar, do ponto de vista mercadológico, o contraste que nos aponta
na direção do desenvolvimento. Dentro do Clube de Regatas do Flamengo, entidade esportiva
com maior número de fãs no Brasil (pesquisas indicam que é uma das maiores do mundo,
com 40 milhões de torcedores), o basquete é o segundo esporte, atrás somente do futebol.
Para essa comunidade, ele é o segundo esporte mais consumido, o segundo a permitir que
famílias vivenciem o espírito e a experiência de ser rubro-negro. Trata-se da modalidade
mais próxima fisicamente dos sócios da Gávea (a sede social do clube), onde as crianças,
eventualmente, podem acompanhar os treinos da equipe principal, vê-los descontraídos
nas piscinas ou interagindo em ações sociais, e concedendo entrevistas aos veículos de
comunicação. Isso permite que o imaginário das crianças e adolescentes vá endereçando a eles
o caráter de ídolos.
Ainda assim, o basquete rubro-negro encontra dificuldades de se vender enquanto produto.
Assumimos que as respostas podem estar em diversas esferas, como no modelo da liga ou de
campeonatos nacionais e/ou estaduais, nos formatos comerciais de mídia e de transmissão dos
jogos e até mesmo na formatação técnica do produto para a televisão.
Respostas à parte, o estudo vai se concentrar na busca do que pode ser, efetivamente, útil e
aplicável ao Flamengo. Afinal, o objetivo é que, a curto e médio prazo, o déficit financeiro na
modalidade, hoje gerida sob o conceito de unidade de negócio, se reverta.
Seguindo o planejamento institucional e financeiro do clube, que se encontrava à beira da
insolvência, em dezembro de 2012, o basquete se transformou em uma unidade de negócio
na virada para 2013. Após um diagnóstico profundo e a definição de metas financeiras,
ficou acertado que a área deveria ser autossuficiente, sem depender de receitas de outras
modalidades, até o final de 2014.
Atualmente, o basquete do Flamengo possui quatro fontes de renda: patrocínio direto,
bilheteria, projeto de Lei de Incentivo Estadual e investimentos próprios do clube. Não há
interesse no detalhamento das receitas no momento, pois o grande objeto deste estudo é
descobrir novas ofertas e formatos comerciais para garantir um balanço financeiro positivo
da modalidade.
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1.2 Revisão Bibliográfica
1.2.1 Marketing para o Esporte
A literatura admite várias interpretações para o termo “marketing esportivo”. Segundo Almeida
(2002 apud CHATAIGNIER, 2004, p.49), a atividade “representa uma das estratégias de
comunicação para agregar valor à imagem de uma companhia ou de uma marca”.
Outra interpretação é a de Mullin, Hardy & Sutton (1996 apud CHATAIGNIER, 2004, p. 49):
“a expressão pode ser usada para descrever também as atividades de ’marketing dos esportes’, ou seja, os
esforços por parte de dirigentes de clubes, ligas, federações e associações esportivas ou o próprio atleta em
atender às necessidades e desejos de seus consumidores”.

É sobre essa interpretação ou função do marketing esportivo – que daqui para frente
chamaremos de marketing para o esporte – que vamos nos ater neste estudo.
Uma terceira visão é a de Pitts e Stotlar (2002, p. 90): “o marketing esportivo é o processo de
elaborar e implementar atividades de produção, formação de preço, promoção e distribuição
de um produto esportivo para satisfazer as necessidades ou os desejos de consumidores e
realizar os objetivos da empresa”. Uma definição muito rica para o nosso estudo, pois traz a
perspectiva de um elemento fundamental do nosso estudo: o patrocinador.
Artigos e publicações também têm mostrado que o sistema de gerenciamento de marketing
para o esporte apresenta importantes diferenças para o sistema de gerenciamento de marketing
de empresas e indústrias tradicionais.
Morgan e Summers (2008, apud FAGUNDES et al., 2012, p. 101) provocam com algumas
dessas diferenças básicas:
Principais públicos-alvo para gerenciamento no sistema do marketing para o esporte:
• (a) jogadores; participantes e torcedores;
• (b) espectadores; fãs e associados;
• (c) investidores empresariais e mídia;
• (d) outros clubes e organizações esportivas;
• (e) serviços e mercadorias de apoio;
• (f ) governo;
• (g) órgãos governamentais esportivos.
Seguindo a mesma lógica, Mullin, Hardy e Sutton (2004, apud FAGUNDES et al., 2012, p.
101) alertam sobre as características intrínsecas do esporte:
• (a) o mercado dos produtos e serviços esportivos;
• (b) o produto esportivo propriamente dito;
• (c) o custo do esporte;
• (d) a promoção do esporte;
• (e) a distribuição do esporte.
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1.2.2 Marketing de produtos e competitividade
Dando sequência ao objetivo do estudo, é importante recorrer à literatura e definições de
marketing de produtos. Segundo Las Casas (2009, p. 186), “produtos podem ser definidos
como o objeto principal das relações de troca, que podem ser oferecidos num mercado para
pessoas físicas ou jurídicas, visando a proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome”.
Em uma visão ampla sobre a função de produto, Las Casas (2009, p.187) coloca ainda que,
quando as pessoas compram algo, geralmente procuram muito mais do que as características
físicas existentes. Procura-se o pacote de benefícios e utilidades proporcionado pelo produto.
Já Magalhães (2012), no livro Excelência Competitiva, alerta para o ambiente de alta
competitividade que os mercados enfrentam e como as empresas devem se preparar –
conceitualmente, estrategicamente, taticamente e operacionalmente – por melhores
resultados. Ele sugere que, com a competição cada vez mais acirrada, as empresas olhem para
os negócios com o foco do cliente (em vez de foco no cliente).
“organizações que competem, somadas a indivíduos que cooperam, formam um modelo de coexistência
compreendida. E cada vez mais os indivíduos assumem papéis de conectores dentro e entre as organizações,
formando redes “virtualmente” sólidas”.

Conciliando a gestão de marketing para o esporte, a necessidade de desenvolvê-lo enquanto
produto e a complexidade do mercado (concorrência), somada ao declínio do basquete como
produto de consumo, fica claro que as respostas não serão facilmente encontradas.
Portanto, é preciso que a instituição olhe para as necessidades do consumidor e do financiador
atrás de soluções. É preciso que ela realmente entenda os ajustes que devem ser feitos para
garantir a melhor oferta.
Seguindo a visão de construção de forma cooperada, descrita por Magalhães, veremos como
o produto basquete pode desenvolver novas ofertas comerciais se adaptar e se encaixar à
estratégia das empresas e atendendo, em última instância, ao público das marcas.
Reconhecendo que a modalidade atravessa um momento de declínio de mercado, torna-se
ainda mais essencial recorrer às teorias de produto e competitividade.
Ao olharmos para a gestão e o marketing do clube, temos indicações mais precisas e
colaborativas sobre a reversão do cenário atual.
“Um estudo acerca da longevidade empresarial constatou que as organizações resistentes e longevas tinham
características em comum e apresentavam comportamentos similares aos dos seres vivos. Organismos
com clara noção de comunidade e identidade coletiva, construídos em torno de um conjunto de valores
comuns e com abertura para o ambiente externo, têm tolerância para a entrada de novos indivíduos e
ideias; neles, a capacidade de aprender e adaptar-se às novas circunstâncias traduz-se em adaptabilidade e
evolução, em vez de reducionismo e extinção”.(MAGALHÃES, 2012, p.20).

A citação evidencia a importância da flexibilização e adaptação no produto de modo que
ele se encaixe aos objetivos estratégicos do mercado investidor, passando a ser fruto de uma
construção conjunta, dividindo valores e significados mais pertinentes para uma comunidade
mais ampla – nesse momento, o produto passa a fazer mais sentido comercialmente e ser mais
aceito pelos investidores e respectivos consumidores.
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1.2.3 Posicionamento e Valor
A definição sobre o termo posicionamento é vasta. Autores discutem teorias sobre o assunto
dando ênfase à marca, ao produto e à mensagem publicitária.
Algumas visões serão expostas com o objetivo de nos orientar sobre o início de um trabalho
de distinção do basquete dentro do portfólio do Flamengo, facilitando a identificação do
mercado investidor sobre o território de associações, percepções e benefícios que esse produto
congrega.
Mostrando que as interpretações sobre o tema são realmente diversas, Aaker e Shansby (1982
apud CHATAIGNIER, 2004, p. 18) afirmam que “posicionamento significa coisas diferentes
a diferentes pessoas. Para alguns, significa a decisão de segmentação. Para outros, é uma
questão de imagem. Para outros ainda, significa selecionar qual característica do produto será
enfatizada”. Completando essa visão, Maggard (1976, p. 64) traz ainda:
“o posicionamento traz uma contribuição real enquanto veículo conceitual, por meio do qual diversos
conceitos de marketing (segmentação de mercado, diferenciação de produto, preferência do consumidor,
objetivo de mercado e outros) podem ser coordenados mais efetivamente.”

No foco de nosso estudo, entender a forma como o marketing, no basquete, tem sido
trabalhado é fundamental para que ele seja mais relevante ao mercado investidor e, de fato,
possa oferecer soluções de marketing e comunicação efetivamente adequadas a essas empresas.
Por fim, Toledo e Hemzo (1991, p. 12) afirmam que “o posicionamento estratégico tem sido
descrito como um instrumento de apoio ao processo de decisões estratégicas relacionadas
à conceituação de produtos e empresas, à comunicação de suas características e atributos a
segmentos de mercado específicos”.
Assim, fica claro que entender o posicionamento e o endereçamento de valores será
fundamental para a criação de novas ofertas comerciais ao mercado investidor, aumentando
as fontes de receita.
1.2.4 Simbiose de excelência
A simbiose de excelência é um termo ainda pouco estudado, mas que traz aspectos interessantes
sobre a relação de parcerias entre duas marcas.
Hellin e Perez (2010) falam em uma terceira geração de parceria entre marcas, que é chamada
de simbiose de excelência:
“Trata-se da junção de marcas de inquestionável reputação e reconhecida excelência e notoriedade em
seus mercados, que operam lado a lado, normalmente, com um novo produto de design diferenciado, o
que sugere uma simbiose de excelência, ou seja, um convívio entre marcas onde ambas são beneficiadas
tanto na manifestação do produto em si, quanto na comunicação.”

Buscando a referência na ecologia, é ainda sublinhado:
“A simbiose, como o próprio conceito sugere, é, segundo os ensinamentos da ecologia, uma interação
entre duas espécies que vivem juntas, uma associação entre dois seres vivos onde ambos são beneficiados,
ou ainda, sugere um consortismo, uma vez que essa intimidade é profícua para ambas as partes”.
(HELLIN; PEREZ, 2010)
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O conceito vai nortear o desenvolvimento das soluções deste estudo. É a partir das qualidades
e virtudes do produto basquete e das marcas associadas que daremos o ponto de partida
para o desenvolvimento de novas ofertas comerciais ou modelos de negócios. O conceito de
simbiose é um norteador estratégico para a longevidade, inovação e tendência de sucesso.
1.3 Objetivos específicos
Disposto a criar novas ofertas comerciais para o basquete, este estudo propiciará o alcance de
outros objetivos específicos:
• Analisar as deficiências e as oportunidades de marketing do basquete rubro-negro;
• Definir e implementar uma metodologia para a criação das novas ofertas;
• Minorar as deficiências e desenvolver as oportunidades de marketing do produto
simultaneamente à criação da oferta comercial.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 METODOLOGIA
2.1.1 Fase 1: Diagnóstico da mercadologia do produto basquete
A partir das contribuições trazidas por Morgan e Summers, e também por Mullin, Hardy e
Sutton, foi feito um diagnóstico do composto de marketing do basquete e, assim, pudemos
ter mais clareza sobre as deficiências e as oportunidades mercadológicas desse produto. Os
pontos observados e o respectivo diagnóstico são apontados nos quadros a seguir:
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Elementos
Jogadores

Torcedores

Trabalhado
Observações
SIM NÃO
X Não foi realizado nenhum trabalho
consistente, intencional e planejado de
marketing no sentido de promover os
atletas. Ocorreram promoções com
imprensa, veículos, mas nada estruturado
do ponto de vista mercadológico
X Ausência de um trabalho de
relacionamento e comunicação bem
coordenado com torcedores. Sequer há
um entendimento mais aprofundado sobre
o perfil do público frequentador dos jogos

Descrição do Trabalho
-

Resultados ou Efeitos
. Alguns atletas ainda pouco conhecidos pelos
torcedores
. Perda de potenciais receitas com o efeito “ídolo”

-

. Perda no efeito fidelização do torcedor desta
modalidade
. Perda no efeito satisfação do torcedor desta
modalidade
. Ausência de entendimento sobre o público-alvo,
baixo poder de argumentação com empresas
patrocinadoras

Fãs e
associados

Investidores
empresariais
e mídia

X

Engajamento com sócios do Clube e
Sócios Torcedores

X

. Inclusão da modalidade basquete no hall
de benefícios dos Sócios Torcedores e
Sócios do Clube (descontos, compra
antecipada de ingressos)

. Aumento na participação de Sócios Torcedores
como frequentadores e compradores de ingressos
para jogos de basquete (verificado via sistema online
de compra de ingressos)

. Promoções, experiências e interação
entre Sócios Torcedores e o time de
basquete (promoção de lances livres,
camisas autografadas, participação em
treinos, participação em comemorações)

. Aumento no número de citações e posts sobre o
time de basquete nas redes sociais oriundas de
Sócios Torcedores (engajamento)
. Presença dos Sócios Torcedores nos traz uma
primeira sinalização de perfil de público

Algumas ações feitas, mas não podemos . Convite para investidores e parceiros de . Poucos resultados claros, mas algumas
classificar como um trabalho sistemático e mídia para assistirem à jogos decisivos em aproximações estratégicas de networking
organizado
camarotes
. Envio de camisas personalizadas e
autografadas para potenciais investidores e
mídia

Quadro 1 – Diagnóstico do processo de gerenciamento de marketing para o basquete no Clube de Regatas do
Flamengo – adaptado sob os conceitos de Morgan e Summers e Mullin, Hardy e Sutton.
Elementos
A promoção
do esporte

Trabalhado
Observações
SIM NÃO
X
Alguns trabalhos realizados somente no
âmbito da comunicação, ainda assim,
pouco, esporádicos e inconsistentes

Descrição do Trabalho

Resultados ou Efeitos
. Esporte ainda com posicionamento indefinido entre
o portfólio do Flamengo
. Esporte ainda com apelo duvidoso ou escolha
confusa para os patrocinadores (porque escolher o
basquete Rubro-Negro?)
. Média relevância entre as opções concorrentes junto
ao mercado investidor
. Confiança no produto ainda é duvidosa: processo de
decisão por investimento mais longo, certeza sobre
retornos

A
distribuição
do esporte

X

Não houve nenhuma inovação no tocante à
distribuição do esporte: novos canais,
novos formatos, novas mídias

-

. Pasteurização do produto
. Alta dependência e relação de submissão à veículos
não próprios (SPORTV e GLOBO)
. Perda de oportunidade de abertura de novos
públicos entrantes
. Perda de oportunidades de novas formatações
comerciais

Quadro 2 – Diagnóstico do processo de gerenciamento de marketing para o basquete no Clube de Regatas do
Flamengo – adaptado sob os conceitos de Morgan e Summers e Mullin, Hardy e Sutton
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A partir do diagnóstico, vamos nos ater aos seguintes pontos:
• Ausência de um trabalho consistente sobre os jogadores: o Flamengo detém o direito de
imagem dos atletas, podendo utilizá-los em atividades de marketing. Um dos fatores que
contribui para a audiência de um esporte, por exemplo, é a existência do ídolo;
• Desenvolvimento do produto esportivo: a ausência de ações coordenadas para
desenvolver o basquete rubro-negro contribui para o seu baixo alcance midiático e junto
aos patrocinadores. Desenvolver o produto inserindo elementos que possam diferenciá-lo
junto às empresas e ao público é um dos focos deste trabalho;
• Promoção do esporte: a partir do melhor desenvolvimento dos itens acima, a promoção
do basquete vai ser incrementada, naturalmente. Basta melhorar o produto e trabalhar a
imagem dos atletas para haver conteúdo midiático e público consumidor;
• Distribuição do esporte: buscar alternativas de transmissão e oferta do produto para
ampliar o mercado consumidor e também o investidor. Só assim o basquete rubro-negro
terá novas fontes de receita.
Considerando que esses elementos formam o diagnóstico do trabalho de desenvolvimento
mercadológico do produto, vamos nos concentrar nos pontos falhos ou nas oportunidades
para a busca de novas receitas.
2.1.2 Fase 2: Definindo o modelo para o desenvolvimento de novas ofertas
do basquete
O desenvolvimento de novas ofertas ocorrerá a partir da junção de dois elementos: as
oportunidades e carências de marketing do produto basquete (relatadas na fase de diagnóstico)
e as oportunidades oriundas das estratégias de marketing e comunicação das empresas (atuais
patrocinadoras e prospects).
Antes de partir para o desenvolvimento estruturado de duas novas ofertas comerciais do
basquete, vamos observar o quadro atual de patrocinadores da modalidade:
Empresa

Segmento

Propriedade

Recursos

SKY

TV a cabo

Peito da camisa

Privados

Estácio

Educação

Costas da camisa

Privados

TIM

Telefonia móvel

Número da camisa

Incetivados

N/A

-

Omoplata

-

Quadro 3 – Atuais patrocinadores do basquete rubro-negro

O quadro de patrocinadores, mais uma vez, evidencia o nosso problema: poucas fontes de
recursos privados, a dificuldade de atração de patrocinadores (ainda há propriedade na camisa
disponível) e a limitação de propriedades trabalhadas no mercado. Com isso, a autossuficiência
do basquete ainda não foi 100% resolvida. É preciso criar outras ofertas e ampliar a entrada
de recursos.
Para testar a criação e a adesão de uma nova oferta comercial para o basquete do Flamengo,
apresentaremos dois exercícios: o primeiro com um dos atuais patrocinadores e o outro com
um prospect em potencial.
A partir do melhor entendimento sobre as estratégias e as necessidades de mercado, vamos
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trazer inovações ao produto, trabalhar com novos canais de distribuição, formar atletas e
contribuir para a promoção do esporte.
Se conseguirmos desenvolver o produto de forma customizada às necessidades dos parceiros e
eles perceberem valor nisso, a ponto de ampliarem seus investimentos, será possível encontrar
um caminho de sucesso para ampliar as ofertas comerciais.
O exercício será desenvolvido em cima da marca Estácio, atual patrocinadora, e na possibilidade
de captura de outra empresa, seguindo um modelo de negócio que não utilizará a propriedade
da camisa como atrativo. É importante frisar que o exercício de criação de novas ofertas para a
Estácio já está em estudo pela empresa, assim como a proposta para a outra marca – que, por
questões contratuais, só terá o segmento revelado. A análise dos resultados e a taxa de sucesso
da proposta serão mensuradas pela receptividade das empresas citadas às propostas e também
pela constatação de que as ofertas criadas atendem aos quatro pontos mercadológicos mais
críticos para a modalidade (expostos no item 3.1).
2.1.3 Criação de nova oferta comercial para a Estácio
Criada há 44 anos, a Estácio é hoje uma empresa de capital aberto e é gerida sob os mais
rigorosos padrões de governança, atuando com ética e responsabilidade perante funcionários,
alunos e comunidades. O grupo oferece ensino privado de qualidade para mais de 330 mil
alunos, em 20 estados do país, mais o Distrito Federal. São cursos de graduação em diversas
áreas: graduação tecnológica, pós-graduação e MBA, todas nas modalidades presencial, ensino
a distância e flex (que intercala aulas presenciais e a distância). Um dos maiores mercados
mundiais de educação privada, o Brasil passa por um momento de expansão. Dessa forma,
incentiva a concorrência e a busca por diferenciais de valores e reconhecimento.
A missão da Estácio é “educar para transformar”, contribuindo para que seus estudantes
gerem impactos positivos na sociedade. Dentre os valores da instituição de ensino,
destacamos os seguintes:
• Foco no aluno: ele é a principal razão de ser da Estácio;
• Inovação: criar e ousar sempre;
• Excelência: dentro e fora da sala de aula;
• Gente e Meritocracia: a valorização do maior ativo da Estácio, as pessoas.
Um dos pilares estratégicos da Estácio é buscar parceiros e conteúdos que criem oportunidades
aos alunos, propiciando o real e direto envolvimento deles com atividades que tenham
relevância às carreiras. Além disso, a universidade reconhece que as ações contribuem
positivamente no nível de empregabilidade dos alunos e trazem valores exclusivos à marca.
Apresentado o panorama, percebemos a oportunidade de fazer uma nova oferta à Estácio. O
objetivo é que a instituição coloque em prática uma estratégia de inovação, diferenciação e
foco no aluno. Já ao Flamengo, a meta é abrandar as deficiências de marketing do produto.
O encaixe entre estratégia e produto geraria uma nova receita para o basquete e contribuiria
para o melhor posicionamento dentro do mercado.
Abaixo, a oferta comercial apresentada à Estácio:
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Aspectos relevantes na estratégia
da Estácio

Foco no aluno
Multiplataformas
Inovação
Geração de diferenciais
Empregabilidade
Adicionar valor à marca

Formatação da oferta
Criação de um Content Channel
Estácio e Basquete do Flamengo,
postado no YouTube e no site
do Flamengo. Esse canal será um
ambiente de conteúdo exclusivo
criado pelos alunos da Estácio (sob
a supervisão dos professores) dos
cursos da área de Comunicação,
Jornalismo, Nutrição, Fisioterapia
e Educação Física, que utilizarão
do basquete do Flamengo como
conteúdo para o desenvolvimento
e o treinamento de habilidades
específicas dos cursos, tais como:

Aspectos do produto / marketing
do basquete
Necessidade e benefícios de mais
interação com o público final.
Abertura de novos canais de
distribuição para o produto.
Promoção do esporte como
produto inovador.
Possibilidade de novos públicos.
Posicionamento como esporte de
alta interação.
Diminuição da dependência com
grandes canais de mídia.

1 - Alunos poderão fazer a
narração e transmissão online de
jogos do basquete do Flamengo;
2 - Alunos poderão usar a rotina
alimentar dos atletas como
exemplo para definição de
programas nutricionais;
3 - Alunos poderão compartilhar a
rotina de treinamentos e exercícios
fisioterápicos do grupo, como
fonte de estudo para os cursos de
Educação Física e Fisioterapia;
4 - Alunos poderão treinar a
edição de vídeos, criação de arte e
publicidade online.

Quadro 4 – Nova oferta comercial para a Estácio e a sintonia com a estratégia da empresa e necessidades do
produto basquete rubro-negro

2.1.4 Criação de nova oferta comercial para prospect do segmento de
classificados online
O Brasil tem visto nascer e crescer, em alta velocidade, o mercado de classificados online,
como a OLX (antigo bomnegócio.com). A dinâmica de sites como esse é centrada na
postagem de anúncios grátis ou pagos pelos usuários, que fazem negócio diretamente com os
compradores. Os sites são remunerados por um percentual sobre as transações e/ou sobre um
fee para anúncios pagos – que têm o privilégio de aparecer com destaque.
Em prospecção com um grande player desse mercado, percebemos que a principal barreira
ainda encontrada para aumentar o número de clientes esbarra na confiança: como saber se
o site é seguro? Como saber se alguém que nunca vi irá realmente me oferecer um bom
negócio? Traduzimos os questionamentos como uma carência de reputação e endosso, pois
fazer transações com desconhecidos pode levantar uma série de suspeitas e, de fato, impedir
que novos clientes fechem acordos.
Diante desse entrave, percebemos que a marca Flamengo poderia contribuir e ajudar a
formatar uma nova oferta comercial: e se fosse o “Orgulho da Nação” anunciando itens para
venda nesse site?
Usando a marca Flamengo e o produto basquete, imediatamente o site romperia a desconfiança
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e, certamente, teria o volume de prospects (tráfego de visitas no site) alavancados. Além disso,
resultaria em uma maior taxa de conversão – afinal, é uma instituição que confio e que
deposito grande valor. Se ela utiliza essa plataforma e se é seguro e legal, posso confiar.
Baseado no mesmo modelo de simbiose, criamos uma nova oferta de negócios para a empresa:
Aspectos relevantes na estratégia
do site de classificados online
Entrave da confiança
Necessidade de gerar maior
tráfego para o site
Fidelização de clientes
Adicionar valor à plataforma

Formatação da oferta
Selling center online exclusivo
de produtos do basquete rubronegro, mas com alto valor histórico
ou emocional, por exemplo:
1 - Camisa que o Marcelinho
utilizou na final da Liga das
Américas, autografada;
2 - Bola do jogo feito na NBA,
autografada;

Aspectos do produto / marketing
do basquete
Formação de ídolos: expor mais
e criar mais interações com a
imagem dos jogadores.
Promoção do produto basquete:
mostrá-lo de forma inovadora.
Posicionamento como esporte de
alta interação.
Disponibilização em novos canais.

3 - O tênis Adidas do Marcelinho,
utilizado na última temporada.
O direito de o site usar com
exclusividade essa promoção gera
aumento de tráfego e confiança.
O site tem seu volume de clientes
aumentado e o Flamengo é
remunerado como cedente de
conteúdo e com percentual em
cima das vendas realizadas.

Quadro 5 – Nova oferta comercial para site de classificados online e a sintonia com a estratégia da empresa e
necessidades do produto basquete rubro-negro

2.2 RESULTADOS
O objetivo deste trabalho era entender como criar novas ofertas comerciais para o
basquete do Flamengo, ampliar suas fontes de renda, sobretudo de capital privado, e se
tornar autossuficiente.
Não resta dúvida que é preciso ampliar a leitura, a análise e o desenvolvimento do basquete
enquanto produto, formatando uma nova matriz de mercado para a modalidade. Entretanto,
como a urgência da captação de recursos exige resultados minimamente satisfatórios, em
curto prazo, a área comercial do clube precisa trabalhar simultaneamente a venda do produto
e a requalificação mercadológica.
A partir de conceitos teóricos, o trabalho indicou uma possível metodologia para a construção
de novas ofertas e o reposicionamento do basquete enquanto produto. O método alia aspectos
estratégicos da matriz de marketing do basquete, que precisam ser desenvolvidos para que
atendam às necessidades das empresas.
Primeiramente, a busca foi pela sinergia entre o que o basquete, enquanto plataforma de
marketing, pode oferecer e a real necessidade estratégica de uma empresa. Se o produto não
oferece oportunidades, provavelmente as chances de se chegar a um acordo serão menores.
Os exercícios de criação de novas ofertas, aliando as duas visões estratégicas – produto e
patrocinadora –, têm sido um processo criativo metodologicamente instituído no departamento
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de marketing do Flamengo, cuja meta é a entrega de uma oportunidade realmente adequada
à estratégia da empresa parceira.
A percepção é de que o processo criativo, a partir desse método, tem contribuído positivamente
para o desempenho de dois índices na área comercial:
a. a abertura de prospecções (com um projeto personalizado e não apenas uma proposta de
patrocínio, as negociações têm sido ampliadas);
b. a mudança de imagem das empresas em relação ao Flamengo enquanto plataforma de
marketing (o mercado começa a notar alguma inteligência por detrás de apenas um
contato comercial).
Atualmente, o Flamengo começa a estabelecer um diálogo especialmente com agências de
publicidade e, a quatro mãos, criar projetos customizados. A área comercial do Flamengo começa
a ganhar forma, fica mais conceituada e passa a oferecer oportunidades antes inexistentes.
2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre as duas novas ofertas comerciais citadas no trabalho, esclarecemos que elas ainda não se
converteram em receitas. Porém, houve uma contribuição para que extensões de investimentos
sejam revistas e, no caso do prospect de sites de classificados online, possibilitou a abertura de
um cliente que, anteriormente, não era sequer monitorado pelo clube. A proposta com essa
empresa está em negociações avançadas, com um modelo comercial já formatado. Vale ressaltar
que, nesse momento, o mais importante é a definição de um procedimento já sistematizado
para a criação de novas ofertas. E isso foi percebido pelo mercado, o que indica um caminho
para a geração de novas receitas.

3 | CONCLUSÃO
O trabalho trouxe o desafio de entender como poderiam ser criadas novas ofertas comerciais
para o basquete rubro-negro, visando a um incremento na fonte de renda da modalidade e,
consequentemente, a um estímulo enquanto produto midiático.
Foram levantadas algumas características do basquete, enquanto produto esportivo, e que
precisam ser desenvolvidas pelo marketing do clube. Houve também um entendimento
sobre como os objetivos mercadológicos poderiam ajudar a incorporar novos elementos
ao produto. Ao mesmo tempo em que observávamos possíveis mudanças, potencializando
ou reposicionando o basquete rubro-negro, nos atentávamos também para as estratégias e
as necessidades de marca do público comprador. E, ao fazer com que os dois organismos
interagissem de forma simbiótica, criamos um novo modelo de negócio rentável para ambos.
À medida que o processo planejado e criativo, que alia competências de diagnóstico e análise
estratégicas ao processo de formatação de um novo modelo, for efetivamente se convertendo
em ampliação de receitas, isso proporcionará uma nova configuração da área de marketing do
Flamengo. Pesquisa, gestão de produtos, estratégia e criação serão os quatro pilares básicos da
área comercial do clube que, em perfeita sintonia, acelerarão o processo de vendas e abertura
do mercado e farão com que o clube alcance um estágio maduro no marketing esportivo.
Assim, o Flamengo passará a liderar um novo conceito e configuração para o segmento em
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mais uma área.
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RESUMO

A taxa de crescimento de jovens golfistas é o maior problema da modalidade no Brasil. Nas
últimas décadas, isso vem gerando dificuldades na identificação e na formação de atletas de
alto rendimento em âmbito internacional. O presente trabalho tem o objetivo de assegurar
que o “Programa Golfe para Vida – Formação de Talento & Cidadania” ajude a promover o
esporte no país com o (I) aumento do número de interessados e (II) o acesso às instalações em
todas as classes sociais. O programa faz parte do projeto “Visão Estratégica”, que une esporte
e educação. Os resultados do estudo demonstram que a abordagem adotada gera um grande
envolvimento de todas as partes envolvidas no processo (funcionários, diretores, coaches, professores de Educação Física e patrocinadores). Isso ocorre tanto na fase de identificação e
desenvolvimento de soluções quanto no processo de execução e implementação das ações
estratégicas estabelecidas.
Palavras-chave: Golfe, Crescimento da Base, Visão Estratégica.

ABSTRACT

The growth rate of the base of new golfers is the biggest problem of this sport in Brazil, which has
been generating in recent decades, strong restrictions on the identification and training of high
performance athletes at international level. The present work aims to ensure that – “Golf for Life Training & Talent Citizenship” – will help to promote the growth of the sport at national level by
(I) creating greater participation in sports and golf (II) of greater access to facilities sports in order
to pave the way for young people of all social classes and those who excel in the competitive environment. The program is part of the “Strategic Vision” of the sport through education. The results os
this study demonstrate that this approach generates a large involvement and commitment of all the
parties involved in the process (employees, directors, coaches, physical education teachers and sponsors). This happens in the identification and development of solutions as well as in the execution
and implementation of strategic actions established.
Keywords: Golf, Base Growth, Strategic Vision.
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1 | INTRODUÇÃO
O golfe é um esporte introduzido no Brasil pelos ingleses, no início do século XX, e
implantado no formato de “country clubs” por executivos estrangeiros. Foi assim que se
iniciou a formação de golfistas no país. Em compensação, por serem clubes privados e de
difícil acesso, o desenvolvimento da modalidade foi muito pequeno desde o início.
A Associação Brasileira de Golfe (ABG) foi criada em 1958, no Rio de Janeiro, para poder
participar do 1° Campeonato Mundial de Equipes Amadoras. Dois anos depois, a entidade se
transfere para São Paulo, cidade com o maior número de campos de golfe no país. E, em 1976,
após a criação da terceira federação estadual, a ABG passa a ser chamada de Confederação
Brasileira de Golfe.
Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, constituída com prazo indeterminado de duração
e com caráter desportivo. Seu objetivo é desenvolver o golfe no Brasil em conjunto com as
federações regionais, assim como regulamentar e supervisionar o desempenho dessas instituições:
a. São Paulo – Federação Paulista de Golfe;
b. Rio de Janeiro – Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro;
c. Rio Grande do Sul – Federação Rio-grandense de Golfe;
d. Paraná e Santa Catarina – Federação Paranaense e Catarinense de Golfe;
e. Pernambuco – Federação Pernambucana de Golfe;
f. Bahia – Federação Baiana de Golfe;
g. Região Centro-Oeste – FECONG – Federação Centro-Oeste Nordeste de Golfe;
h. Região Norte – Federação Norte de Golfe;
i. Minas Gerais – Morro do Chapéu Golfe Clube – clube diretamente filiado à CBG.
Atualmente, o Brasil possui cerca de 25 mil praticantes, o que representa 0,01% da população
do país. Dez mil deles são federados e possuem autorização para disputar torneios dos
calendários oficiais. Além disso, são 117 campos de golfe distribuídos pelo território brasileiro:
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Figura 01 – Distribuição de Campos de Golfe no Brasil (2014).

Fora os campos existentes, há aproximadamente 30 novos projetos distribuídos pelo Brasil (São
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco,
Ceará e Rio Grande do Norte). Predominantemente, são resorts no Nordeste e condomínios
residenciais no Sudeste.
Em 2009, depois de 112 anos, o Comitê Olímpico Internacional decidiu trazer o golfe de
volta ao programa dos Jogos Olímpicos.
Com a inclusão da modalidade a partir de 2016, o objetivo da Confederação Brasileira de
Golfe passou a ser o desenvolvimento da base do esporte e dos golfistas de alto rendimento,
uma vez que os Jogos representam uma oportunidade única para o desenvolvimento do golfe
no Brasil.
1.1 PROBLEMA
Em conjunto com as federações regionais, a Confederação Brasileira de Golfe realizou uma
pesquisa (publicada em agosto de 2013) com informações sobre o número de golfistas no
país com menos de 18 anos: são 376 juvenis federados, na categoria masculina, sendo que 37
competem no alto rendimento; e 77 jogadoras, com apenas 4 competindo no alto rendimento.
Segundo a mesma pesquisa, a taxa de crescimento anual dos jogadores com menos de 18 anos
demonstra que, nos últimos 17 anos, houve um crescimento anual de 0,39% na categoria
masculina e um decréscimo anual de 1,04% na categoria feminina.
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Figura 02 – Taxa de crescimento anual nos últimos 17 anos – Categoria até 18 anos.

Analisando a situação atual do esporte, é possível identificar um despreparo tanto na
qualificação dos atletas quanto no desenvolvimento de base, o que torna o país pouco
competitivo em âmbito internacional.
1.2 DIAGNÓSTICO
Podemos afirmar, com base na vivência de clubes privados, que a prática do golfe é considerada
de custo elevado para a maior parte da população. O ingresso nos “country clubs” é visto como
uma atitude elitista, já que o acesso é restrito e seletivo. O elitismo ou a teoria das elites,
também conhecido como a “Teoria do Poder”, é definido por Vilfredo Pareto como uma
vertente da ciência política baseada no princípio minoritário, segundo o qual o poder político
está sempre nas mãos de uma minoria, bem ajustada. Segundo Pareto, a democracia clássica é
um ideal, uma utopia. Portanto, o conceito de elite é o sistema embasado no favorecimento de
minorias, normalmente constituída por membros da aristocracia e estabelecida na educação
e nos bons costumes, de acordo com Platão e Aristóteles.
Outro fator importante para o desenvolvimento do esporte é a qualificação dos instrutores.
Eles são, em sua maioria, provenientes dos clubes de golfe, onde atuavam como caddies
(ou carregadores das bolsas dos jogadores). O problema é que, apesar de terem se tornados
profissionais, eles eram pouco exigidos, prejudicando a sua formação.
Kober (2004, p. 154) define a qualificação profissional como: “A preparação do cidadão por
meio de uma formação profissional para que ele ou ela possa aprimorar suas habilidades para
executar funções específicas demandadas pelo mercado de trabalho”.
No que concerne ao aperfeiçoamento profissional, Chiavenato (2002a, p. 496) afirma: “É
a educação que visa a ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu crescimento
profissional em determinada carreira na empresa ou para que se torne mais eficiente e
produtivo no seu cargo”.

41

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

1.3 DESAFIOS
O principal desafio para o desenvolvimento do golfe no Brasil é encontrar uma forma de
torná-lo acessível e viável às crianças, mas com um novo formato de atuação. É preciso
modificar o padrão elitista e pouco eficiente praticado desde o início. Ele seria substituído
por um programa sustentável de qualificação de instrutores, viabilizado financeiramente em
longo prazo.
1.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO
Qualificar os golfistas juvenis e torná-los competitivos, visando inicialmente à participação em
competições internacionais e, depois, à profissionalização e à presença nos Jogos Olímpicos.
1.5 SOLUÇÃO
A solução desenvolvida passa pela criação, elaboração e implementação de um projeto pioneiro
no Brasil, com experiências prévias positivas em outros locais, chamado “Golfe para Vida –
Formação de Talento & Cidadania”. Ele consiste em introduzir o golfe nas escolas públicas e
particulares, Vilas Olímpicas e comunidades.
Segundo Tony Bennett, Diretor de Educação da Professional Golf Association of Europe (PGA
da Europa), as escolas apresentam vantagens por já terem infraestrutura adequada e facilmente
adaptável às exigências do programa.
O objetivo do projeto é promover o crescimento do esporte nacionalmente:
1.

ampliando a participação dos interessados no esporte;

2.

tornando o golfe acessível para a prática dos jovens de todas as classes sociais.

De acordo com Böhme (1995), existem três aspectos relacionados ao talento esportivo: a
detecção, a seleção e a promoção.
a. detecção de talentos: a busca por crianças e adolescentes com disposição e prontidão para
participar de um programa de formação esportiva;
b. seleção de talentos: meios que vão identificar quais jovens seriam promovidos a um nível
mais elevado de treinamento e competição;
c. promoção de talentos: o conjunto de procedimentos (treinamento, estrutura e assistência)
que leva os atletas a atingir o melhor desempenho possível.
O programa possui uma estrutura que prevê: orientação, conhecimento, treinamento e recursos
através de incentivos que permitirão o crescimento duradouro e significativo do esporte.
Além disso, o projeto vai contribuir para a formação de muitos jovens, transformando-os em
cidadãos socialmente responsáveis.

O coaching não tem somente uma definição e uma metodologia de trabalho. Segundo Chiavenato (2002b), o
termo significa: relacionamento em que o coach se compromete a apoiar e ajudar o aprendiz, com o objetivo de
fazê-lo alcançar determinado resultado ou caminho. Ajuda a produzir novas competências para ambos, pois o
retorno que o coachee proporciona ao coach possibilita a produção de novas experiências. Analisando os tipos de
coaching, notamos que o desenvolvimento dos envolvidos é sempre o foco principal. As metas devem ser claras
para que o coachee perceba, ao fim do processo, quais objetivos foram atingidos.
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Inicialmente, o programa visa a um público-alvo específico: crianças em idade escolar - nível fundamental (7-14
anos). A Confederação Brasileira de Golfe tem a responsabilidade de assegurar a padronização do projeto em
âmbito nacional e coordenar a captação de recursos para a sua manutenção.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 ECOSSISTEMA DO PROGRAMA
O programa está estruturado em três estágios.
2.2.2 Primeiro estágio: escola – “Soft Golf”
O primeiro estágio será realizado em escolas, com aulas semelhantes às de Educação Física,
e duração prevista de 6 semanas. A ideia é que os 30 ou 40 alunos do ensino fundamental
façam a atividade uma ou duas vezes por semana. As aulas serão ministradas por um professor
de Educação Física da escola. Esse, por sua vez, passará por um treinamento prévio, com
coordenação de um profissional de golfe e supervisão da Confederação Brasileira de Golfe. O
equipamento adotado será o “soft golf” (tacos de plástico, coloridos). Na segunda semana do
programa, os alunos poderão passar por uma reciclagem. E, ao longo do processo, haverá uma
seleção para a etapa seguinte (“real golf”), baseada em critérios técnicos.
2.1.2 Segundo estágio: clube – “Real Golf”
O segundo estágio acontecerá em clubes que aderirem ao programa. O treinamento será
conduzido por um profissional pré-qualificado pela Confederação Brasileira de Golfe para
o programa de desenvolvimento de juniores. Já os horários das aulas serão predefinidos pela
diretoria do clube, que, por sua vez, deverá promover um ambiente amigável e com baixo custo.
Eventos precisarão ser desenvolvidos para que haja um vínculo entre as partes interessadas no
programa. A entidade fará uma avaliação e um acompanhamento dos resultados.
2.1.3 Terceiro estágio: universidades
O último estágio ficará sob a responsabilidade do setor de Educação Física de universidades
públicas e privadas. Os atletas que obtiverem bons resultados em competições terão direito a
um “bônus financeiro” (sistema de bolsas, com desconto nas mensalidades).
2.2 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
2.2.1 Confederação Brasileira de Golfe
A entidade terá responsabilidade sob as ações iniciais do programa: estabelecimento da
estrutura geral, implementação do programa em parceria com as federações regionais e
negociação do apoio do R&A, do governo brasileiro e de potenciais patrocinadores. Além
disso, a Confederação vai coordenar o processo de captação de recursos para que o programa
seja autossuficiente e vai montar uma “comunidade de relacionamento dos atletas juvenis”
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por meio de mídia adequada para monitorar os resultados.

De acordo com Bayle et al. (2008), o controle e a avaliação são fundamentais na gestão
administrativa de uma entidade olímpica esportiva e consiste em confrontar os resultados
obtidos com os programados.

2.2.2 Federações regionais e clubes locais
As entidades regionais e os clubes vão negociar acordos com escolas e outros clubes, coordenar
a implementação do programa regional e gerenciar os resultados de desempenho para
consolidação na Confederação Brasileira de Golfe.
2.2.3 Escolas
As instituições de ensino vão oferecer as suas instalações e também os seus professores de
Educação Física para treinamentos com técnicos formadores de golfistas juvenis. Além disso,
ficarão responsáveis pela seleção dos alunos para participar do Programa de Golfe Juvenil,
baseado no desempenho acadêmico.
2.2.4 Introdutores de Golfe nas Escolas – Assistentes
Será responsabilidade dos introdutores passar as primeiras informações sobre o golfe aos
iniciantes. As crianças poderão participar do “real golf” nos clubes, caso sejam detectados
aptidão e interesse por parte do aluno.
2.2.5 Profissional de Golfe – “Coach”
Este profissional deverá coordenar a implementação do programa e o trabalho dos introdutores
de golfe; desenvolver o programa de treinamento aos professores de Educação Física e formar
os professores de golfe juvenil nos clubes; estabelecer os critérios de seleção dos alunos para
o “real golf” e colocar o modelo em prática nos clubes; monitorar os resultados globais deste
projeto e enviar relatórios às federações e à Confederação Brasileira de Golfe com sugestões
para o aprimoramento do programa. Os profissionais de golfe serão capacitados pela entidade
máxima do golfe após 3 dias de treinamento.
2.3 BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
2.3.1 Alunos
O programa é a plataforma-chave para transmitir os “valores do golfe”, contribuindo assim
para a formação de cidadãos. De acordo com o programa de desenvolvimento dos Estados
Unidos, “The First Tee”, esses valores são:
a. Honestidade: o golfe é o único esporte onde o jogador pode se penalizar ao descumprir
uma regra;
b. Integridade: o atleta é responsável por seus atos e pela conduta em campo;
c. Espírito esportivo: respeito às regras do jogo; vencer ou perder com elegância;
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d. Respeito: consideração pelo próximo. É imprescindível respeitar os parceiros, os adversários
e a si mesmo. O jogo deve acontecer dentro da honra e das tradições do esporte;
e. Confiança: força interior, segurança e firmeza. A confiança desempenha um papel central
no aprimoramento de seu jogo, sendo importante mostrá-la em suas habilidades na partida;
f. Responsabilidade: obrigação de responder pelas próprias ações. Ele deve estar atento ao
placar, reparar divots, rastelar as bancas, reparar piques de bolas nos greens e manter um
ritmo de jogo que não atrapalhe os outros jogadores;
g. Perseverança: característica de quem persiste em uma ideia, objetivo ou tarefa a despeito
de obstáculos. Para ter sucesso no golfe, é preciso aprender a superar os maus momentos
e os próprios erros;
h. Cortesia: educação no trato com o outro, amabilidade e gentileza. A partida começa e
termina com um aperto de mãos entre os competidores. É imprescindível permanecer
parado e em silêncio enquanto o outro golfista se prepara e executa a tacada;
i. Discernimento: capacidade de fazer uma avaliação com bom senso, clareza e juízo. Ter
discernimento é uma exigência no momento de decidir a estratégia, escolher o taco e
perceber se vale a pena arriscar ou jogar seguramente. Além disso, é preciso compreensão
e aplicação da etiqueta do golfe.
2.3.2 Profissionais de golfe
Os profissionais de golfe receberão treinamento específico como “introdutores e formadores
de juniores – padrão internacional”. Eles terão um aumento do escopo de atuação profissional
em âmbito nacional por meio do curso de capacitação da Confederação Brasileira de Golfe e
serão remunerados pelo trabalho. A divulgação do programa ficará a cargo do site da entidade.
2.3.3 Professores de Educação Física
Os professores de Educação Física receberão treinamento específico como “introdutores e
formadores de juniores – padrão internacional”. Eles também terão um aumento do escopo
de atuação em âmbito nacional, com a oportunidade de remuneração como “assistente de
coach” junto ao profissional de golfe. O programa será divulgado no site da Confederação
Brasileira de Golfe visando ao reconhecimento como “multiplicador” do programa.
2.3.4 Escolas
Será ofertada aos alunos e pais uma metodologia de ensino abordando o tema “esporte e
cidadania”, proporcionando à escola a oportunidade de desenvolvimento profissional dos
professores de Educação Física. As escolas participantes terão o reconhecimento nacional como
“formador de talentos e cidadania” por todas as entidades e instituições envolvidas no programa.
2.3.5 Clubes
Os clubes que aderirem ao programa terão o reconhecimento nacional como “formador
de talentos e cidadania”, sem falar na fidelização dos profissionais por conta da melhor
remuneração. O programa também potencializará o número de sócios e futuros atletas.
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2.3.6 Federações
Reconhecimento da comunidade – escolas, alunos, pais, professores, clubes e profissionais de
golfe, sem falar nas entidades nacionais e internacionais ligadas ao golfe.
2.4 RESULTADOS
No final de 2012, o projeto foi implementado em quatro capitais: Brasília, Curitiba, Porto
Alegre e Rio de Janeiro e ficou constatado um grande interesse de crianças e professores de
Educação Física. Segue abaixo a planilha de resultados até a presente data.

Figura 03 – Resultados do programa nas cidades (2014).

Projeção para os próximos 2 anos de atividades do programa “Golfe para Vida – Formação
de Talento e Cidadania”.
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Biênio

Biênio

Biênio

Biênio

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016

Realizado

No absoluto

Previsão

Nº de Escolas e Centros de
Treinamento

0

17

120

200

Nº de Crianças atendidas

0

26.000

120.000

200.000

Nº de Introdutores formados

0

82

500

1.000

Nº de Clubes parceiros

0

6

15

30

Nº de Cursos de Formação

0

3

24

40

Figura 04 – Projeção do programa.

A seguir, as considerações das principais entidades nacionais, internacionais, apoiadores e
patrocinadores do projeto:
Comitê Olímpico do Brasil
“O Comitê Olímpico do Brasil informa que... durante a reunião do Colegiado, realizada em
22/09/2012, no Ministério do Esporte, em Brasília,...”
O Colegiado aprovou essa ação como de interesse para o desenvolvimento esportivo da
modalidade, com prioridade #1.
HSBC – Hong Kong Shanghai Banking Corporation
Patrocínio via Lei de Incentivo ao Esporte.
Projeto Golfe a Caminho das Olimpíadas 2016, aprovado no Diário Oficial da União nº 233,
de 4 de dezembro de 2012.
O HSBC torna-se o principal e mais importante patrocinador do golfe brasileiro através de
apoio para o crescimento da base (GPV) até o nível de alta performance (Brasil Classic) –
Valor anual – R$600.000,00.
R&A – Royal and Ancient of Saint Andrews
“I am writing to advise that The R&A recently decided to offer support of £50,000 per annum,
from 2012 to 2016 inclusive, towards your national junior programme”.
“We will, of course, require annual progress updates.

3 | CONCLUSÃO
O desenvolvimento do golfe no Brasil passa obrigatoriamente pela criação de mecanismos
que permitam o acesso ao público jovem. Para isso é preciso que eles tenham a possibilidade
de praticar o esporte com baixo custo nas escolas e/ou nas vilas/centros olímpicos e,
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posteriormente, em clubes especializados, onde receberão o devido apoio de professores de
Educação Física (introdutores do esporte) e treinadores de golfe, ambos capacitados para o
desenvolvimento técnico-comportamental dos futuros atletas.
A metodologia de ensino de golfe implantada no Brasil através da iniciativa “Golfe para
Vida – formação de talento & cidadania” é um sucesso. Em 2013, o programa completou
2 anos de existência, com a capacitação de 183 profissionais de golfe e de professores de
Educação Física de escolas da rede pública e particular. São eles que podem multiplicar o
conhecimento e proporcionar a iniciação esportiva do golfe para mais de 28 mil alunos do
ensino fundamental e médio.
O Golfe para Vida vem cumprindo o seu papel no desenvolvimento e na difusão do esporte
pelo Brasil e também na identificação de estudantes com potencial no esporte. O objetivo
é ingressá-los em um programa de treinamento regular com profissionais de golfe para que
tenham melhores condições de aprimoramento.
O balanço de 2013 é bem positivo. Por todos os lugares que passou, o projeto levou
ensinamentos técnicos e éticos do esporte e proporcionou alegria e novas perspectivas de vida
a alunos e educadores. Sem o apoio do R&A e do HSBC, por meio da Lei de Incentivo ao
Esporte, do Ministério do Esporte, nada disso seria possível.
Em 2014 e nos próximos anos, contaremos com uma equipe ainda mais profissional. Serão
mais técnicos regionais e novos coordenadores do programa, todos engajados em divulgar a
modalidade pelo país.
Com isso, o que se vê é a quebra de um tabu em relação ao golfe, antes visto como um esporte
elitista, e que agora abre as portas a estudantes interessados, dedicados e aptos a se tornarem
futuros campeões. Diante dessas ações e com muita dedicação, é possível construir uma nova
realidade do golfe no país. Um esporte que seja praticado e admirado pelo brasileiro, assim
como acontece no mundo inteiro.
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RESUMO

O desporto militar é um parceiro importante na estrutura nacional do esporte graças à incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas. O estudo a seguir visa montar um
planejamento estratégico para o Departamento de Desporto Militar, no ciclo 2013-2016, já
pensando na participação da delegação militar brasileira, nos 6º Jogos Mundiais Militares na
Coreia do Sul (Mungyeong 2015), e nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao término da elaboração do planejamento estratégico, o autor, seguindo a metodologia preconizada por Kaplan e
Norton (2004), propôs um modelo de mapa estratégico para o departamento. A meta é que o
esporte militar brasileiro se mantenha como uma potência, resultado do sucesso nos 5º Jogos
Mundiais Militares.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Mapa Estratégico, Gestão do Esporte.

ABSTRACT

The military sport is an important partner within the national structure of the sport by the benefits
that can accrue result of incorporation of high-performance athletes within the Armed Forces. In
this context, this study aims to suggest a strategic plan for the Department of Military Sport for
the cycle 2013-2016 with a view to the purposes of providing the participation of the Brazilian
military delegation to the 6th Military World Games in South Korea (Mungyeong-2015) and the
Olympic Games Rio 2016. At the end of the preparation of strategic planning, the author, following the methodology recommended by Kaplan and Norton (2004), propose a model of strategic
map for the department. The goal is keep the military sport as a global military power sports due
to success achieved in the 5th Military World Games.
Keywords: Strategic Planning, Strategic Map, Sport Management.
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1 | INTRODUÇÃO
O presente trabalho refere-se a uma proposta de elaboração do mapa estratégico do
Departamento de Desporto Militar (DDM), órgão que representa o esporte militar do Brasil
junto ao Ministério da Defesa. O ciclo para a concretização desse mapa abrange o período
entre 2013 e 2016, quando serão realizados os 6º Jogos Mundiais Militares, em Mungyeong
(Coreia do Sul), em 2015, e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
Correia (2006) ressalta que a Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), criada na
década de 1950 e atualmente sob responsabilidade do Ministério da Defesa, vem contribuindo
desde a sua fundação com o desporto nacional por meio da detecção e do treinamento de
atletas que despontaram ao longo dos Jogos Olímpicos, possibilitando o desenvolvimento do
desporto militar em um sistema integrado (Marinha, Exército e Aeronáutica).
Estabelecida por legislação federal e com objetivos definidos, a CDMB iniciou a sua trajetória
com um modelo de gestão compatível para a época (anos 1950), sem dispor de uma estratégia
alinhada às demais entidades de esporte no meio civil, registrando um crescimento significativo
somente após a realização dos 5º Jogos Mundiais Militares.
Segundo Magalhães (2012, p.3), o cenário atual prevê, no ambiente das organizações, uma
coexistência compreendida entre os indivíduos para obter sucesso: “organizações que competem
somadas a indivíduos que cooperam formam modelo de coexistência compreendida. Cada
vez mais os indivíduos assumem papéis de conectores dentro e entre organizações, formando
redes virtualmente sólidas.” Sendo assim, torna-se imprescindível que a CDMB desenvolva,
junto às partes interessadas, um trabalho que identifique claramente os objetivos estratégicos
oriundos de um plano de gestão, envolvendo seus parceiros.
O autor afirma que “a única maneira de ser competitivo é por meio de inovações, do
empreendedorismo e do conhecimento que gera mudanças evolutivas e constantes adaptações
macro e microambientes”, reforçando a ideia de aperfeiçoamento do DDM na área de gestão
esportiva para desenvolver suas capacidades. (MAGALHÃES, 2012, p.4)
Ainda de acordo com Magalhães (2012), tais afirmações por si só já comprovam a necessidade
de que qualquer entidade de negócios, seja do setor público ou do setor privado, passe por
um processo de evolução em seu modelo de gestão, possibilitando uma atuação competitiva e
comprometida junto aos interesses da sociedade, das organizações e dos indivíduos.
No modelo de Excelência Competitiva, o autor parte da premissa de que “é preciso reorganizar
os ativos tangíveis e intangíveis da organização em cinco capitais organizacionais (processos,
pessoas, tecnologia, mercado e parcerias)”, o que amplia a percepção sobre o planejamento
estratégico. (MAGALHÃES, 2012, p. 55)
Aliado aos conceitos estabelecidos por Magalhães (2012), Kaplan e Norton (2004) idealizaram
uma ferramenta denominada Balanced Scorecard, que mensura as milhares de empresas
ao redor do mundo e que apresenta resultados extraordinários em um sistema de gestão
estratégica. Após a consolidação do Balanced Scorecard, Kaplan e Norton (2004) seguiram
na direção de uma nova ferramenta que seria tão importante quanto à de planejamento
estratégico, partindo da seguinte premissa: “Não se pode gerenciar o que não se mede, como
também não se pode medir o que não se descreve.”
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Fica evidente que as empresas do setor público e privado devem desenvolver seus planejamentos
estratégicos visando alinhar procedimentos e condutas e oferecendo um direcionamento claro
das ações aos envolvidos no processo de manutenção da instituição. Dessa forma, será possível
apresentar um quadro evolutivo contínuo e com resultados sustentáveis.
A 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares, realizada no Brasil, em 2011, trouxe à tona a
habilidade administrativa das Forças Armadas na organização de grandes eventos esportivos.
O DDM, como órgão máximo do desporto militar nacional, passou a desenvolver trabalhos
de gestão em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), passando a usufruir de
mecanismos oferecidos pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério do Esporte, no atendimento
aos seus interesses, que são os Jogos Mundiais Militares de 2015, em Mungyeong (Coreia do
Sul) e uma participação expressiva nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.
Este estudo propõe a elaboração de um planejamento estratégico para o ciclo 2013-2016,
consolidando informações por meio de um mapa estratégico do DDM. O objetivo central é
elucidar o papel do Sistema Desportivo Militar no Brasil diante da sociedade, de seus clientes
e do público interno, transmitindo uma mensagem transparente a órgãos e indivíduos da real
função do DDM como entidade desportiva nacional.

2 | DESENVOLVIMENTO
Este trabalho pode ser definido como uma pesquisa bibliográfica com fundamentação teóricometodológica na investigação sobre assuntos relacionados ao planejamento estratégico do
DDM, no qual haverá a elaboração de um mapa estratégico a partir de consultas a artigos,
leis, livros, monografias e sites.
Os dados levantados trarão sugestões para o aprimoramento da gestão, fazendo com que os
parceiros do DDM visualizem as iniciativas dessa instituição em um mapa estratégico que
disponha da relação de causa e efeito.
Segundo Correia (2006), com a criação dos Jogos Mundiais Militares, em 1995 (Roma,
Itália), o segmento militar iniciou um processo de revitalização em torno do esporte, uma
vez que diferentes países transformaram o evento em uma oportunidade de desenvolvimento
e apoio ao esporte, incluindo atletas renomados nas fileiras das Forças Armadas.
Na ausência de patrocinadores para custear o sonho olímpico, os atletas viram uma
oportunidade concreta de servirem às Forças Armadas e receberem em troca um auxílio
financeiro. Correia (2006) identificou que o processo de incorporação de atletas de alto
rendimento à Marinha e ao Exército brasileiro teve início em 2008. O projeto foi um sucesso
e o Brasil se destacou nos Jogos Mundiais Militares de 2011.
O novo ciclo fez com que a Comissão Desportiva Militar do Brasil se reestruturasse, passando
a ser designada Departamento de Desporto Militar por meio do decreto nº 7974, de 1º de
abril de 2013. Foram estabelecidas 22 atribuições, aumentando consideravelmente as missões
do novo departamento. A partir de então, o presidente do DDM programou metas em um
documento oficial do Ministério da Defesa. A Instrução Normativa n° 8 da Secretaria de
Pesquisa, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD) foi publicada no Diário Oficial, em 19 de
setembro de 2013, com normativas a serem cumpridas pelo departamento. Os objetivos
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definiram os rumos do desporto militar, no ciclo 2013-2016, com o artigo 3º do documento
levantando 20 diretrizes.
Seguindo orientação da Secretaria Geral do Gabinete do Ministro da Defesa, o DDM foi
enquadrado dentro do processo finalístico de apoio a políticas públicas e suas missões foram
consolidadas nos Programas Desportivos e Programas de Inclusão Social, inseridos no Programa
de Trabalho Anual da Secretaria Geral. (TONIOLO, GUIMARÃES e HASLER, 2014).
Verificando a relevância de tornar os objetivos estabelecidos pelo Ministério da Defesa uma
realidade, o diretor do DDM determinou a elaboração de um planejamento estratégico que
fosse plausível e alinhado aos interesses do ministério.Ao conceituar estratégia como “a seleção
de meios para realizar objetivos” (MAXIMINIANO, 2006, p.329), sugere-se que ao executar
um planejamento pode-se auxiliar na consecução de objetivos propostos por uma empresa
ou órgão público.Porter (1996), em seu artigo “O que é estratégica?”, ressalta a necessidade
de se criar encaixes dentro de uma empresa, possibilitando a interligação de tarefas tornando
a organização mais eficiente. Aliado a esse aspecto, o planejamento estratégico teria que
ter um ciclo predeterminado, ficando estabelecido o período de 5 anos, conforme citado
pela metodologia evidenciada no artigo “Como dominar o sistema de gestão”. (KAPLAN ;
NORTON, 2004, p.40)
Outro ponto importante diz respeito ao alinhamento da parte estratégica à parte operacional,
como ressaltado por (KAPLAN; NORTON, 2004, p.40) conforme abaixo:
“a importância da elaboração de tal planejamento alinhando a estratégia à parte operacional, uma vez que
por meio de vários estudos feitos nos últimos 25 anos ficou evidente que entre 60% e 80% das empresas
não atingiam o sucesso previsto por suas novas estratégias”.

Nesse enfoque, o DDM direcionou as suas atividades para fomentar o esporte por meio
da contratação de atletas de alto rendimento e da inclusão social. A missão do DDM
foi assim sugerida:
“Integrar as Forças Armadas por meio do planejamento, organização, direção e controle no âmbito do
Ministério da Defesa, das atividades relativas ao desporto, bem como representar o Brasil em competições
militares e civis, nacionais e internacionais, visando à promoção e ao desenvolvimento do esporte militar
e em consequência nacional.
Da mesma forma, participar de projetos sociais que estimulem a prática de atividade, contribuindo
assim para a inclusão social e o desenvolvimento do Brasil”. (o grifo é nosso)

Dando prosseguimento à elaboração do planejamento estratégico, pode-se verificar “a meta
ambiciosa da declaração de visão onde deve ser realmente difícil de atingir em vista da posição
presente da empresa” (KAPLAN; NORTON, 2004, p.42). Dessa forma, a visão do DDM
ficou estabelecida da seguinte forma: “ser referência mundial do desporto militar em gestão
de esporte de alto rendimento e treinamento e/ou performance de atletas das Forças Armadas,
bem como ser modelo de projetos de inclusão social”.
Buscando essa visão ambiciosa, o DDM elencou por intermédio da matriz SWOT suas
virtudes e pontos falhos, bem como suas ameaças e oportunidades. Ao alinhar a credibilidade
que o DDM ostenta ao momento vivido pelo esporte no país, fica clara a possibilidade de
trabalhar ações concretas para aumentar os produtos que visam ao bem do esporte dentro das
Forças Armadas.
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A inexistência de um planejamento estratégico, sem uma prioridade da aplicação de recursos
financeiros dentro das modalidades prioritárias, aliada a um grande número de competições
sem divulgação do trabalho desenvolvido, indica uma necessidade de reestruturação na gestão
do DDM. Outro aspecto identificado foi a falta de alinhamento estratégico com as partes
interessadas, podendo impactar nos resultados dos atletas e no planejamento dos treinos das
equipes.
Buscando verificar como o desporto militar poderia contribuir de forma efetiva com o desporto
nacional, foi implementada, dentro do planejamento estratégico do DDM, uma análise da
estrutura esportiva no país, situando o segmento militar nesse organograma. Segundo Meira,
Bastos e Bohme (2011), os principais atores no processo de administração do esporte no
Brasil são:

Figura 1 Estrutura organizacional brasileira no alto rendimento. (MEIRA; BASTOS, 2011).

É possível observar que os principais parceiros do DDM são: o Ministério do Esporte,
o Ministério da Defesa, o Comitê Olímpico do Brasil, as confederações e os atletas. No
âmbito internacional, o posto fica a cargo do Conselho Internacional do Desporto Militar
(CISM) e das Comissões Desportivas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, essas últimas
estabelecendo o contato direto com o atleta.
Após observar a estrutura organizacional, o passo seguinte é sugerir certos valores para o
DDM, como cooperação, ética, espírito de corpo, decisão, camaradagem, transparência,
economia e amor ao esporte. Tais objetivos foram estabelecidos para o período entre 2013 a
2016, conforme informações da Instrução Normativa n°8 da SEPESD, de 19 de setembro de
2013: consolidar o desporto militar após os Jogos Mundiais Militares de 2011; participação
efetiva na edição 2015 dos Jogos, em Mungyeong; auxiliar o esporte nacional nos Jogos
Olímpicos Rio 2016; e apoiar projetos sociais.
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Segundo o artigo “O que é estratégia?”, de Porter (1996, p.2), o estabelecimento de metas
direciona as empresas a atenderem seus objetivos, deixando para trás metas secundárias: “para
se ter mais de uma coisa é necessário ter menos de outra”.
A partir desse conceito e associando-o às observações elaboradas por Porter (1996), pôde-se
constatar que, para se conseguir uma vantagem competitiva, deve-se ter em mente encaixes
dos temas estratégicos dentro de uma matriz de ideias que se interliguem e possam resultar
em eficiência e eficácia à gestão da empresa: “reforçam atividades proporcionando mais
comunicação da estratégia aos consumidores, funcionários e acionistas, além de melhorar a
implementação através de uma concentrada firmeza de propósito na corporação.”
Ao aplicar a definição no DDM, será possível levantar uma série de atividades que agreguem
valor à consecução das missões estabelecidas dentro da visão estratégica da entidade
desportiva, bem como da documentação vigente pelo novo Decreto e Instrução Normativa
que rege o desporto militar: manutenção e obtenção de recursos para o Programa de Atletas
de Alto Rendimento, alinhamento estratégico com as entidades desportivas, participação e
organização de eventos esportivos, prestação de contas, viabilização de centros de treinamento,
capacitação de treinadores e gestores, adequação do efetivo junto ao CISM, incentivo à
pesquisas científicas, ação política para incrementar complexos esportivos, divulgação do
PAAR, aproximação das partes interessadas, busca por patrocínio, fortalecimento da imagem
do Ministério da Defesa, divulgação da marca DDM, trabalho de prevenção junto a atletas e
comissões técnicas sobre o doping, confecção de planejamentos estratégico e de marketing e
administração da verba recebida.
O quadro abaixo reforça os tópicos expostos:
Quadro 1 - Temas alinhados ao Decreto 7974 do Ministério da Defesa e Instrução Normativa n° 8 da Secretaria
de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD)

ASSUNTO / TEMA

DECRETO (7974, de 1º de
abril de 2013

INSTRUÇÃO NORMATIVA
n° 8, de 19 de setembro/
Objetivos

X – Representar as Forças
Armadas na manutenção
do treinamento de
seus atletas, enquanto
convocados para compor
as delegações nacionais.

CIÊNCIA DO
ESPORTE

XI – Promover
conferências, palestras
e outros eventos e
iniciativas que visem
divulgar o desporto
militar.
XVI – Organizar,
promover e executar
campeonatos, torneios,
congressos, simpósios
e atividades afins, em
âmbito nacional, regional
e internacional, em
coordenação ou não com
organismos desportivos
militares nacionais e
estrangeiros.
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d) Coordenar e buscar a
participação efetiva da
delegação militar brasileira
nos 2º Jogos Mundiais de
Cadetes (2º JMC), em 2014,
e nos 6º Jogos Mundiais
Militares (6º JMM), em 2015.

INSTRUÇÃO NORMATIVA
n° 8 de 19 de setembro/
Diretrizes
VI - Promover a realização
de clínicas e cursos, nos
Centros Regionais de
Desenvolvimento do CISM
para as Américas, visando
ampliar a capacitação
dos recursos humanos
dedicados às atividades
esportivas, especialmente
nos campos de gestão,
ciência e treinamento
desportivo
XII - Organizar workshops,
simpósios e seminários
com presença das
Comissões Desportivas
da Marinha, Exército e
Aeronáutica e entidades
esportivas de interesse
do Departamento
de Desporto Militar,
para tratar das ações
pertinentes ao ciclo
desportivo 2013/2016.

e) Coorderar, definir e
estabelecer parâmetros e
prioridades do desporto
militar para o Programa
de Incorporação de Atletas
de Alto Rendimento das
respectivas Forças.

PRIORIDADES
DAS
MODALIDADES

III -Elaborar, em
coordenação com as
Forças Armadas, o
Programa Desportivo
Militar Anual.

ELABORAR
CALENDÁRIO
ESPORTIVO

ALINHAR
CALENDÁRIO

IV- Planejar, organizar
e executar, com a
colaboração das Forças
Armadas, as competições
desportivas entre a
Marinha, o Exército e a
Aeronáutica.
XVI – Organizar,
promover e executar
campeonatos, torneios,
congressos, simpósios
e atividades afins, em
âmbito nacional, regional
e internacional, em
coordenação ou não com
organismos desportivos
militares nacionais e
estrangeiros.
IV- Planejar, organizar
e executar, com a
colaboração das Forças
Armadas, as competições
desportivas entre a
Marinha, o Exército e a
Aeronáutica.
X - Representar as Forças
Armadas na manutenção
do treinamento de
seus atletas, enquanto
convocados para compor
as delegações nacionais.

CENTROS DE
TREINAMENTO
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c) Coordenar a participação
da delegação militar
brasileira nos Campeonatos
do Conselho Internacional
do Esporte Militar (CISM) e
da União Desportiva Militar
Sulamericana(UDMSA).

X - Definir e estabelecer
metas e prioridades para o
Programa de Incorporação
de Atletas de Alto
Rendimento nas Forças
Armadas, principalmente
dos esportes que serão
disputados nos 6º JMM,
em 2015, de acordo com
as necessidades e as
prioridades em relação às
modalidades.

V – Promover e
coordenar a execução de
Campeonatos das Forças
Armadas, de acordo com
os objetivos existentes
e, ainda, como incentivo
à prática esportiva e a
Educação Física, bem
como a descoberta de
novos talentos esportivos
nas Forças.
XI - Elaborar e coordenar
a execução do Programa
Desportivo Anual,
aprovado pela SEPESD,
observando os seguintes
calendários: CISM,
UDMSA, competições
escolares e confederações
internacionais.

c) Coordenar a participação
da delegação militar
brasileira nos Campeonatos
do Conselho Internacional
do Esporte Militar (CISM) e
da União Desportiva Militar
Sulamericana(UDMSA).

XIII - Coordenar, junto
ao Comitê Olímpico do
Brasil e confederações, o
calendário da participação
dos atletas militares de
alto rendimento nos
Campeonatos Mundiais do
CISM e outros torneios no
período.

g) Apoiar na aplicação e
modernização dos principais
centros esportivos das
respectivas Forças.

XV - Buscar condições para
ampliação e modernização
dos principais Centros
Esportivos das Forças
Armadas, com prioridade
para: o CEFAN, o CCFEx e
a UNIFA; e, em seguida,
para as escolas de
formação das respectivas
Forças.

XVII - Integrar, juntamente
com outros órgãos
governamentais, grupos
de trabalho voltados para
atividades esportivas que
utilizem a infraestrutura
material e de recursos
humanos das Forças
Armadas.

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO
PARA O ESPORTE

GESTÃO
FINANCEIRA

PREPARAÇÃO
DOS ATLETAS

PREPARAÇÃO
PARA A
PARTICIPAÇÃO
DOS ATLETAS
NOS EVENTOS
DESPORTIVOS

XXI – Identificar
oportunidades para a
captação de recursos
orçamentários e
patrocinadores para o
Desporto Militar.

XX – Gerenciar a execução
financeira dos recursos
disponíveis, visando
atender a participação das
equipes brasileiras e os
campeonatos organizados
pelo DDM, de acordo com
a prioridade constante
do Anexo II, bem como
os programas e projetos
especiais.

XXII – Propor ao
Secretário de Pessoal,
Ensino, Saúde e Desporto
parcerias e convênios
com entidades públicas e
privadas.

VI – Constituir
representações nacionais,
nas competições
desportivas militares
internacionais, com
componentes das Forças
Armadas e Forças
Auxiliares.

II - Coordenar o
planejamento dos
trabalhos das equipes
militares e o controle da
execução a cargo de cada
Comissão Desportiva,
nos esportes sob a sua
responsabilidade,em
consideração às
prioridades elencadas
no anexo I da presente
Instrução Normativa.

VII – Receber e formalizar
propostas de convocações
de militares indicados
pelos Comandos das
Forças para competições,
campeonatos e outras
atividades ligadas ao
esporte e ao treinamento
físico.

VI – Constituir
representações nacionais,
nas competições
desportivas militares
internacionais, com
componentes das Forças
Armadas e Forças
Auxiliares.

DIVULGAÇÃO E
MARKETING
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XIX- Captar recursos,
principalmente junto ao
Ministério da Defesa e do
Esporte, visando cumprir
o previsto na presente
Instrução Normativa, de
acordo com as prioridades
estabelecidas.
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c) Coordenar a participação
da delegação militar
brasileira nos Campeonatos
do Conselho Internacional
do Esporte Militar (CISM) e
da União Desportiva Militar
Sulamericana(UDMSA).

III - Viabilizar a
participação das equipes
militares brasileiras, nas
competições nacionais
e internacionais,
relacionadas ao
Programa Desportivo
Anual, considerando as
prioridades elencadas
no Anexo I da Instrução
Normativa.
IV - Acompanhar e
divulgar os resultados
obtidos pelos atletas
militares, nas competições
nacionais e internacionais,
previstas nos respectivos
calendários esportivos.

d) Coordenar e buscar a
participação efetiva da
delegação militar brasileira,
nos 2º Jogos Mundiais de
Cadetes (2º JMC), em 2014,
e nos 6º Jogos Mundiais
Militares (6º JMM), em 2015.

COMPETIÇÕES
ESCOLARES

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO
COM ENTIDADES
CIVIS

IX – Elaborar propostas
de diretrizes gerais para
a incorporação de atletas
de alto rendimento
nas Forças Armadas,
de acordo com as
necessidades específicas
das equipes militares.

f) Auxiliar o esporte
nacional, principalmente
em relação à participação
brasileira nos Jogos
Olímpicos Rio 2016.

VIII - Coordenar
a realização das
competições escolares
e selecionar possíveis
potenciais atletas.

XIV - Ampliar e buscar a
efetiva representação
militar (atletas, comissão
técnica e apoio as equipes)
no Time Brasil dos Jogos
Olímpicos Rio 2016.

I - Coordenar a
elaboração de políticas de
desporto militar para as
Forças Armadas.

POLÍTICAS PARA
O ESPORTE

REUNIÕES COM
AS CD

PROCESSO DE
SELEÇÃO DE
MILITARES

APOIAR
PROJETOS
SOCIAIS
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XVII – Integrar, quando
convocado e indicado,
o Conselho Nacional do
Esporte.
XIX – Representar as
Forças Armadas nos
assuntos atinentes
ao esporte nacional,
particularmente junto ao
Ministério do Esporte, ao
COB e às Confederações e
Federações Esportivas.
V – Reunir,
periodicamente, as
Comissões Desportivas da
Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.
XIV – Selecionar e
propor ao SEPESD, por
solicitação das nações
amigas, instrutores e
monitores de Educação
Física ou orientadores de
modalidades esportivas.
XIII – Selecionar e
sugerir indicações de
representantes para o
desempenho de funções
e cargos no CISM, na
UDMSA e em outros
organismos desportivos
militares estrangeiros.

XX – Apoiar e
integrar programas
governamentais que
envolvam atividades
esportivas com a
participação das Forças
Armadas.
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h) Coordenar e aperfeiçoar
o processo seletivo da
representação de militares
brasileiros junto à Secretaria
Geral do CISM.

i) Ficar em condições de
participar e colaborar com
programas e projetos que
utilizem o esporte como
instrumento principal ou
auxiliar, representando as
Forças Armadas.
j) Criar melhores condições
para ampliar a participação
de Organizações Militares
(OM) no Programa Forças no
Esporte (PROFESP).

XVI – Adequar o efetivo
de militares brasileiros
que integram a Secretaria
Geral do CISM, em
Bruxelas – Bélgica, para,
no máximo, 6 militares
(Of e ST/ Sgt), observando
as exigências curriculares
e técnicas solicitadas
por aquele Conselho e
representação equânime
entre as Forças.

XVIII – Gerenciar as
ações referentes ao
PROFESP, de modo a
manter e, se possível,
aprimorar os padrões
e os procedimentos já
alcançados, visando a
criar melhores condições
de adesão das OM e
ampliar a participação no
programa.

A proposta de mapa estratégico do DDM
Ao utilizar o modelo idealizado por Kaplan e Norton (2004) de elaboração de um planejamento
estratégico, pode-se verificar, segundo ressaltado pelos documentos vigentes no DDM, bem
como na experiência bem-sucedida do Comitê Olímpico Brasileiro na elaboração do seu
mapa estratégico.
O modelo de planejamento estratégico idealizado por Kaplan e Norton (2004) e o adotado
pelo Ministério da Defesa do Reino Unido serviram de inspiração para o DDM, que, por sua
vez, procurou montar um produto similar, interessada principalmente no aprimoramento da
política esportiva, em uma campanha de sucesso dos atletas nos Jogos Mundiais Militares de
2015 e no apoio a projetos sociais.
Nota-se que os itens propostos auxiliam o objetivo macro de manutenção do posto de
potência esportiva mundial militar, permitindo que o governo federal alinhe procedimentos
que beneficiam o desporto como um todo. Da mesma forma, o êxito nos Jogos Mundiais
Militares de 2015, com maior eficácia nos resultados, permitirá ao desporto militar cumprir
o seu objetivo estratégico e auxiliar o Ministério do Esporte em seu projeto visando aos bons
resultados nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Por último, ao destacar o apoio a projetos sociais,
como o “Forças no Esporte”, o DDM abre nova oportunidade para detecção de jovens talentos.
Quanto à gestão de recursos, similar ao modelo da perspectiva financeira, foram selecionados
os seguintes itens: efetivo de pessoal, orçamento anual, infraestrutura esportiva, medalhas,
aumento de receitas, transparência e aplicação judiciosa do orçamento.
O alinhamento dos tópicos selecionados com os produtos fornecidos são evidentes. Ao investir
no efetivo presente no DDM, a gestão do esporte é melhorada, resultando em benfeitorias
para o esporte como um todo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, ao aplicar recursos
em infraestrutura esportiva existentes nos centros de treinamento das Forças Armadas, os
participantes do projeto de alto rendimento, militares potenciais olímpicos e integrantes de
projetos sociais poderão realizar uma melhor preparação. Por fim, ao elencar a parte orçamentária
neste segmento, as metas alcançadas proporcionam economia com resultados positivos para o
esporte, auxiliando o Brasil a se manter como potência desportiva militar mundial.
Seguindo a proposta de elaboração do mapa estratégico, a perspectiva dos processos
habilitadores, similares aos processos internos, no modelo tradicional de Kaplan e Norton
(2004), foram assim propostos: gestão do esporte, treinamento e seleção de atletas,
competições, compra de equipamentos, alinhamento das partes interessadas, aprimoramento
da Ciência do Esporte, divulgação do desporto militar e inclusão social. Os tópicos tornam-se
relevantes ao proporcionar sucesso tanto nos temas propostos nas perspectivas da gestão de
recursos quanto nos produtos fornecidos. Em termos de resultados, quanto mais favoráveis
eles forem, melhor para a divulgação do trabalho, proporcionando também uma contribuição
na captação de recursos humanos e financeiros. Já a inclusão social vai de encontro ao apoio
a projetos, meta estabelecida na missão e nas diretrizes do DDM.
A última perspectiva visa à construção do futuro, similar ao modelo tradicional de Kaplan
e Norton relacionado a pessoas e aprendizado: investimento em pessoas e treinamentos,
modernização dos centros de treinamento, aprimoramento do banco de dados, realocação de
pessoas, integração dos setores do DDM, trabalho na Ciência do Esporte e evolução cultural do

59

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

desporto militar. Para justificar os temas, constata-se um alinhamento dos assuntos às demais
perspectivas, podendo incrementar a gestão do esporte. Ao priorizar aspectos relacionados
à cultura do desporto militar, histórias de sucesso podem vir à tona e ajudar a divulgar o
desporto militar, transformando-o em ferramenta de desenvolvimento do esporte no país.
Da elaboração do mapa estratégico do DDM foram selecionados os seguintes resultados:

Figura 3: Mapa Estratégico do DDM.

60

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Esse mapa estratégico exibe as metas que o desporto militar deve buscar para o ciclo 20132016 e direcionar ações dentro das perspectivas estabelecidas por Kaplan e Norton (2004),
definindo as prioridades para atender os principais parceiros envolvidos no processo de gestão
da entidade.
Além disso, foram confrontados objetivos estabelecidos com os projetos existentes dentro do
DDM, conforme o quadro a seguir:

Elaborar calendário esportivo

Alinhar calendário

Melhorar os centros de treinamento

Alinhar estratégias para o esporte

Melhorar a gestão financeira

Apoiar a preparação para a participação dos atletas nos eventos
desportivos

Divulgação e marketing

Alinhar a estratégia com entidades civis

Políticas para o esporte

Gerir o esporte

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Jogos Olímpicos 2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

X

2

X

X

11

2º Jogos Mundiais de
Cadetes
Campeonatos Brasileiros
das FA
Campeonatos Mundiais
Militares
Campeonatos Mundiais
Civis
Centros de Treinamento
Apoio ao Atleta

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

09

X

X

X

X

X

X

X

10

X
X

04
03

X

Controle Financeiro

X

Inclusão Social

X

X
X

X

X

Qualificação de Recursos
Humanos (RH) da CDMB

X

X
x

X

Ciência do Esporte

X

X

X
X

X

x

x

X

X

X

X

x

x

X

X

X
X

Divulgação de Ações da
CDMB

X

Antidoping

X

Organização de
Simpósios

X

X

X

X

08
06

X

06

X

03

X

X

04

X

X

03

X

02

X

06

X

03

X

Qualificação de RH das
Comissões Desportivas
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X

X

Competições Escolares
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Selecionar militares

Priorizar as modalidades

6º Jogos Mundiais
Militares

Objetivos

Apoiar as competições escolares

Projetos

Desenvolver a Ciência do Esporte

Quadro 2 - Matriz de objetivos e projetos do DDM

X
X

Após confrontar os dados, atentou-se à relevância de determinados temas em detrimento de
outros, reforçando a ideia de priorizar determinados projetos, o que torna necessária a revisão
dos documentos vigentes no DDM.

3 | CONCLUSÃO
O DDM atravessa um momento ímpar, desenvolvendo a gestão e buscando alcançar
seus objetivos estratégicos no ciclo 2013-2016. A elaboração do planejamento estratégico
resultou em uma proposta de criação de um mapa estratégico. A iniciativa aproximou as
partes interessadas. Ao identificarem as áreas nas quais o DDM pretende chegar, o trabalho
desenvolvido no departamento ganhou credibilidade.
A materialização do mapa estratégico permitiu a verificação dos projetos prioritários na
política esportiva dentro da esfera militar. São eles: competições, austeridade financeira,
inclusão social e controle antidoping. Paralelamente, setores importantes não receberam a
devida atenção dentro da Instrução Normativa do Departamento: investimento em centros
de treinamento e na Ciência do Esporte, qualificação de recursos humanos, Jogos Mundiais
Militares, organização de simpósios e divulgação de projetos ligados ao desporto militar.
Com isso, reforça-se a imprescindibilidade de aperfeiçoamento dos documentos vigentes no
DDM para que, em um futuro próximo, novos projetos possam ser montados, oferecendo
indicadores que mensurem a gestão do esporte militar em prol do desenvolvimento do
desporto no Brasil.
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RESUMO

A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos pode representar uma grande oportunidade
para transformar e potencializar mudanças no país e, principalmente, na cidade-sede do evento. O projeto brasileiro, que acabou como vencedor para abrigar os Jogos de 2016, teve como
diferencial os cadernos exclusivos que tratavam do legado. Em geral, essas ações envolvem os
diversos entes governamentais: federal, estadual e municipal, não sendo fácil obter informações organizadas sobre o tema. O presente trabalho teve como objetivo investigar e descrever
como o Comitê Rio 2016 está se preparando para entregar e comunicar o legado dos Jogos.
Para a investigação foram realizados encontros e entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pelas áreas de legado e comunicação social do comitê. Após a análise, foi possível elaborar propostas de ações que possam ajudar a potencializar a comunicação institucional do legado. Os resultados indicam que, embora as ações propostas tenham potencial para preencher
a lacuna na comunicação do legado, a implantação das mesmas depende de vontade política,
pertinência orçamentária e ajustes no planejamento estratégico da instituição.
Palavras-chave: Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Legado.

ABSTRACT

The Olympic and Paralympic Games of Rio 2016 can be a great opportunity to boost transformation and potentialize changes to host country and, specially, in the host city. The Brazilian project,
that ends successfully to host the 2016 Games, had as objective produce a specific project to address
the legacy. In general, these actions involve the different government agencies (Federal, State and
Municipal) and there are not easily accessible organized information on the topic. The present
study aimed to investigate and describe how the Rio 2016 Committee is preparing to communicate
and deliver the legacy of the Games. For the investigation, meetings and semi-structured interviews
with the responsible for the legacy and for the media of committee were concluded. After analysis,
it was possible to elaborate proposals of actions that can help strengthen the institutional communication of the legacy. The results indicate that although the proposed actions have the potential to
fill the legacy communication gap, the implementation of them depends on political will, budget
relevance, and adjustments in the institution strategic plan.
Keywords: Olympics, Olympic Games, Legacy.
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1 | GANHAMOS
Em 2009, após competir com cidades do gabarito de Chicago, Tóquio e Madri, o Rio de
Janeiro conquistou o direito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 com o
compromisso e o diferencial de usar o evento para transformar estrutural e socialmente a
cidade, e ampliar esses benefícios para o país e também para o continente sul-americano.
Os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo do mundo, tornando-se o projeto mais
complexo que essas cidades-sede já empreenderam. Sua realização deve atender harmonicamente
aos interesses de todas as partes: sociedade brasileira, governos e empreendedores. Por isso, é
fundamental que todos trabalhem em conjunto na tentativa de convencer a população de que
os Jogos alavancarão e proporcionarão avanços sociais e estruturais, não apenas um gasto extra.
A organização dos Jogos é configurada da seguinte forma: o Comitê Olímpico Internacional
(COI) é o dono dos Jogos. Ele lidera o Movimento Olímpico em todo o mundo e é o
responsável pela escolha das cidades-sede. Logo abaixo encontra-se o Comitê Organizador
Local (nesse caso, o Comitê Organizador Rio 2016), responsável pelo planejamento e pela
organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e pelo intermédio das relações entre o COI
e os três níveis de governo. Em uma terceira escala estão os governos federal, estadual e
municipal, que preparam a cidade para receber o megaevento e garantem os investimentos
em infraestrutura e, consequentemente, o legado.
Essa é uma chance única do Brasil promover a sua imagem mundialmente, mostrando seu
compromisso no combate à pobreza, na redução das desigualdades sociais e na apresentação
de sua diversidade natural e cultural. Além disso, o país poderá difundir a sua reputação de
democracia consolidada, que valoriza a cultura da paz, incrementar a sua infraestrutura e
qualificar seus serviços.
O legado como destaque
A organização e o planejamento dos Jogos Olímpicos afetam a rotina da cidade-sede e de
sua população, pois requerem intervenções urbanas, ambientais, sociais e econômicas para
receber as competições e os turistas. Analisando o alto investimento que os Jogos demandam,
o COI procura incentivar essas cidades a refletirem, desde o início de suas candidaturas, sobre
como a organização e a realização do evento pode, de fato, beneficiá-las.
O projeto carioca foi bem claro quanto a isso. A proposta enfocou em pontos como: as
sete novas opções de infraestrutura de transporte de massa (BRTs Transoeste, Transolímpica,
Transcarioca e Transbrasil; Linha 4 do Metrô e VLT), as reformas nos aeroportos, os incentivos
à construção hoteleira e a construção de instalações esportivas.
O legado foi um dos diferenciais da candidatura brasileira, como destacado na carta de
intenção assinada em conjunto pelos quatro líderes da candidatura: o Presidente da República,
o Governador e o Prefeito do Rio de Janeiro e o Presidente do COB:
“Temos firmado nosso apoio e demonstrado nosso engajamento ao assegurar que todas as garantias e
exigências do COI e do IPC sejam cumpridas. Nosso Governo tem também oferecido outras iniciativas
em apoio aos Jogos. Em parceria com o COI e o IPC, o Brasil irá aprimorar o conceito dos Jogos e leválos a um público extremamente amplo. Por meio de um envolvimento global e, também, da integração
com a juventude visando garantir a presença maciça de público nos estádios, temos buscado abarcar todas
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as questões chave estratégicas e fornecer o apoio necessário à realização dos Jogos. Mas nossa parceria
não termina aqui. Estamos comprometidos com a construção de um legado dos Jogos junto ao COI
e ao IPC que transcenda o Brasil e se estenda por todo o planeta. A oportunidade de apresentar os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos na América do Sul é histórica e única. Garantimos que o Rio sediará
os Jogos da celebração, do espírito e da transformação, fortalecendo o poder e a visão dos Movimentos
Olímpico e Paraolímpico. Governo e esporte estão unidos em apoio a esta candidatura histórica. Estamos
determinados e focados em nossos objetivos. Sem sombra de dúvida, o Rio está pronto”. 1

1.1 Onde está a comunicação do legado?
Não é de fácil acesso o mapeamento das ações que representam o legado. Apesar de o
Comitê Organizador dispor de uma área específica para tratar do tema e outra para cuidar
da comunicação, ainda não é possível encontrar informações institucionais sobre o legado no
site oficial dos Jogos.
Considerando o período em que este trabalho foi concluído (2014) e o momento em que
os Jogos serão realizados (2016), há tempo suficiente para se mapear e comunicar as ações
de forma clara e objetiva, buscando atender a sociedade e garantir a transparência que o
processo exige. Além disso, a comunicação sobre os legados é fundamental para a realização
de trabalhos que possam acompanhar o impacto concreto de sua execução, bem como avaliar
continuamente como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos podem auxiliá-los. Se não houver
comunicação, não será possível se informar sobre os acontecimentos.
Tendo em vista a relevância do tema, o presente trabalho pretende demonstrar como o Rio
2016 se estruturou para o planejamento, a comunicação e a entrega do legado do maior
evento esportivo do mundo, através da descrição de sua estrutura de trabalho, da investigação
do plano estratégico de legado e do planejamento para realizar sua comunicação. Ao final,
serão disponibilizadas conclusões como subsídios para tomadores de decisão.
1.2 Explorando o legado
Para a maioria dos autores, a definição do termo legado é complexa, com múltiplos
significados. Quando fala-se em legado, há uma ideia de que trata-se de longo prazo. O
legado diz respeito a valores positivos e não imediatos. Por isso, deve ser planejado para
que tenha os efeitos desejados.
“Num universo que transita entre sonhos e realidades, projetos estruturantes necessários, projetos
utópicos, limites, diferenças, convergências, contradições, experiências diversas ocorridas em vários países,
discutimos o processo de passagem que significa LEGADO. Quando se trata de megaevento esportivo,
esse processo desafia a interseção entre Esporte, Política, Cultura e Mercado”.2

O legado a ser deixado pela realização dos Jogos Olímpicos é um dos pontos mais importantes
na análise do COI para a escolha da cidade-sede. Tendo como referência a publicação do COI
“Olympic Legacy – 2012”, o Legado Olímpico se apresenta em cinco categorias: esportiva,
ambiental, urbana, social e econômica, podendo ser tangível ou intangível. Na perspectiva do
COI, o legado tangível é o que contempla a inclusão de novas instalações esportivas, a melhoria
1 (Brasil, 2008, p.12 – Dossiê de Candidatura do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
2016)
2 Brasil, 2008, p. 23.
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da infraestrutura de transportes, a reorganização urbana, assim como o embelezamento da
cidade, melhorando a vida dos moradores. Sediar um megaevento pode e deve trazer para
a cidade e sua população um sentimento de orgulho nacional, que acaba por impulsionar
o trabalho de todos os profissionais envolvidos com o evento. É por meio desse sentimento
que as pessoas sentem-se cativadas e redescobrem o valor da cultura nacional, resultando
também em emoção e consciência ambiental. Esse seria um bom exemplo de legado intangível,
podendo ser enxergado na produção de ideias e valores culturais, na memória, no know-how,
no conhecimento, na educação, na capacitação operacional de recursos humanos, entre outros.
A questão do legado nos Jogos Olímpicos surgiu com força a partir do momento em que o
Comitê Organizador de Sidney 2000 incluiu três páginas em seu relatório final para abordar
o assunto. Recentemente, o COI implantou o Olympic Games Knowledge Services, procurando
transmitir o conhecimento acerca do legado de uma sede para a subsequente. O primeiro
contrato a especificar esse ponto foi firmado em Pequim 2008.
Barcelona 1992 é um dos melhores exemplos de legado olímpico. Através da parceria públicoprivada, com liderança do governo local, apoio do governo nacional e comprometimento da
população, seu planejamento focou em objetivos de longo prazo. Já Londres 2012 conseguiu
mostrar para a comunidade londrina que os cerca de 9 bilhões de libras investidos seriam
convertidos em benefício direto às pessoas. A entrega do maior parque público europeu em
mais de 100 anos, numa região desvalorizada da cidade, era um dos pilares mais repetidos
pelos organizadores.
Conforme evidencia a bibliografia legitimada no Brasil através da publicação “Legados de
Megaeventos Esportivos”, o estudo dos legados de Jogos Olímpicos é classificado como
Estudos Olímpicos (EO), área proposta nos anos 1930 pelo Barão Pierre de Coubertin.
Mas vale ressaltar que os EO são multidisciplinares, abrangendo conhecimentos distintos
e mais amplos do que os legados. Da Costa indicou, em alguns de seus estudos, que os
legados de megaeventos ganharam mais importância ao enfatizarem a dimensão do meio
ambiente e da sustentabilidade.
O Brasil possui um acervo significativo sobre os EO, mas apenas três publicações abordaram
o assunto em língua portuguesa: “XIX Olimpíada México 1968 – Aspectos Técnicos
Evolutivos”, tendo Lamartine Da Costa como organizador; “Megaeventos Esportivos, Legado
e Responsabilidade Social”, produto do II Seminário de Estudos Olímpicos promovido em
2007 pela USP e coordenado por Katia Rubio; e “Legados de Megaeventos Esportivos”, um
trabalho do Ministério do Esporte em parceria com o Conselho Federal de Educação Física
(CONFEF), e apoio do SESI, do SESC e da Universidade Gama Filho. Em nenhuma das
bibliografias citadas, verifica-se a abordagem da comunicação do legado, objeto deste estudo.
Mas sabe-se que Londres 2012 criou a London Legacy Development Corporation, uma espécie
de agência de legado, responsável pelo planejamento do pós-evento.
1.3 Comunicação do legado
A comunicação acompanha a sociedade desde os primórdios e seus meios e formas se
estabeleceram conforme a evolução do homem e de seu ambiente. Segundo Trigueiro (2001)3:
3 Disponível em: <http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista6/artigo%206-3.htm>, acessado em 22 de junho
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“Antes de mais nada é preciso dizer que a comunicação é uma necessidade inerente a qualquer ser humano.
O homem das cavernas deixou sua história contada. No momento que dois ou mais seres humanos se
encontram necessariamente a comunicação passa a ser vital para a convivência e reprodução deste grupo
social. Agora, quanto mais organizada for uma sociedade humana mais complexos serão os seus sistemas
de comunicação e mais complexa será a sua compreensão”.

Com a globalização e o incremento da internet, as organizações passaram a ter necessidade
de produzir e gerir a sua própria informação. Atualmente, elas precisam dirigir a própria
comunicação de forma proativa, disponibilizando ao público-alvo a imagem que querem
projetar. A comunicação é fundamental na criação de redes de relacionamentos, grupos e
sociedade, já que através dela são expressas as mensagens que nos colocam como queremos
ser vistos. Trata-se de um dos elementos de produção essenciais para o funcionamento das
instituições, devendo contemplar as diversas vertentes com uma visão integrada: assessoria
de imprensa, comunicação digital, marketing, comunicação interna, relações públicas,
publicidade, comunicação corporativa, marketing na comunidade envolvente etc.
Partindo desse princípio, torna-se fundamental garantir a comunicação com a sociedade
a respeito do legado, buscando o desenvolvimento de relacionamentos institucionais com
públicos estratégicos e aproveitando as oportunidades que se apresentam, seja em situações de
crise ou mais harmoniosas. É necessário trabalhar pelo equilíbrio entre a identidade (o que é
a instituição, com seus valores e princípios) e a imagem (como o Rio 2016 se mostra e como
quer ser enxergado). Sendo assim, é essencial que o Rio 2016 comunique o legado que ficará
com a realização do evento. Não há informação sem comunicação.
Isso passa a ser mais importante ainda em momentos nos quais ocorrem manifestações
populares, sendo os Jogos Olímpicos um alvo constante de questionamentos. Dessa forma,
torna-se essencial investir na comunicação com a sociedade. Afinal, quando comunicamos
intencionalmente para influenciar, entramos no domínio da comunicação persuasiva. Porém,
ao tratar de Jogos Olímpicos, não é tarefa fácil obter espaço na mídia para discutir sobre
legado. Lo Bianco ressalta que:
“(...) o discurso midiático atribui aos Jogos Olímpicos uma relevância ao nível do espetáculo. Na tentativa
de divulgar e promover o evento suprime-se do grande público, muitas vezes, informações importantes,
como as relacionadas ao legado, aos impactos e aos processos de negociação que viabilizam o sediamento.
(...) Basta reconhecer que a mídia, ao elevar certos aspectos à condição de notícia, isto é, ao definir a
agenda social, interdita a veiculação de outros temas”.

2 | A COMUNICAÇÃO DO LEGADO NO RIO 2016
2.1 Pesquisa descritiva
Para a construção deste estudo, a metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva realizada por
meio da observação, registros e análises de como o Rio 2016 se organizou para comunicar o
legado dos Jogos, porém sem entrar no mérito dos conteúdos.
Foram utilizados também, como fonte de informações, os cadernos de postulação apresentados
na candidatura brasileira, além de dissertações e pesquisas acadêmicas sobre a realização dos
Jogos Olímpicos, de megaeventos e de legado.
de 2014.
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A investigação sobre a estrutura do Comitê Rio 2016 para tratar do legado, bem como o seu
plano estratégico, deu-se por meio de pesquisas na internet, incluindo o site oficial do Rio
2016, visitas e entrevistas semiestruturadas com as responsáveis pelas áreas de legado e de
comunicação do Comitê Organizador e seus colaboradores.
2.2 Mãos à Obra
Estrutura Organizacional Rio 2016
Para a organização dos Jogos foi constituído o Comitê Organizador Rio 2016, uma empresa
privada, sem fins lucrativos, localizada no bairro da Cidade Nova, região central da metrópole,
e criada exclusivamente para a organização dos primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da
América do Sul.
A empresa está dividida em seis diretorias executivas: finanças, engajamento, esportes,
comercial, operações e infraestrutura. Logo abaixo, encontram-se 56 áreas funcionais,
equivalentes a departamentos em uma empresa tradicional.
O Rio 2016 trabalha em conjunto com os governos municipal, estadual e federal, os
patrocinadores e os apoiadores, a comunidade esportiva e a população do Rio de Janeiro e do
Brasil para proporcionar a organização e a realização dos Jogos. Sua visão é4:
“A união de todos os brasileiros, realizando o maior evento do mundo e construindo com orgulho,
por meio do esporte, a promessa nacional de progresso. E sua missão é entregar Jogos excelentes, com
celebrações memoráveis que irão promover a imagem global do Brasil, baseados em transformação
sustentável por intermédio do esporte no âmbito social e urbano, contribuindo para o crescimento dos
Movimentos Olímpico e Paralímpico”.

Sua cultura organizacional é baseada em valores como celebração, participação e realização;
nos valores olímpicos: excelência, respeito e amizade; e nos valores paralímpicos: coragem,
determinação, inspiração e igualdade. Seus pilares estratégicos são: alcançar excelência
técnica; realizar celebrações memoráveis; valorizar e enriquecer a imagem global do Brasil;
transformar de forma sustentável através do esporte e crescer com os Movimentos Olímpico
e Paralímpico5:
Espírito acolhedor – “O Rio 2016 possui um espírito acolhedor, movido por uma energia positiva que
convida a todos para fazer parte desta experiência...”.
Diversidade humana – “(...) apreço pela diversidade humana. Ela fortalece a amizade entre todos, acolhe
e respeita a participação de cada indivíduo neste movimento coletivo, enfatizando o princípio de que
somos todos parte de um único mundo”.
Valores Olímpicos e Paralímpicos – “Queremos ser o cenário da diversidade de pessoas que vivem, todos os
dias, os valores Olímpicos e Paralímpicos e que reforçam uma cultura próspera, consciente e sustentável”.

Dentro de sua estrutura, existe a SAL, responsável pela integração dos seguintes itens, em
todo o ciclo de gestão dos Jogos, desde o planejamento ao pós-evento: sustentabilidade,
acessibilidade e legado. Essa área é considerada transversal a toda sua estrutura. Mais do que
atingir níveis de excelência técnica e impacto baixo na organização e operação dos Jogos, o
4 Fonte: Site oficial Rio 2016: http://www.rio2016.com.br
5 Fonte: Site oficial Rio 2016: http://www.rio2016.com.br
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Rio 2016 tem o desafio de demonstrar liderança e contribuir para o fortalecimento de um
padrão responsável de gestão de eventos e de negócios.
Levantando as dificuldades
O questionário e as entrevistas aplicadas para o levantamento das principais dificuldades
encontradas pela equipe Rio 2016, para a comunicação do legado, abordou as seguintes questões:
• De que forma o Rio 2016 trabalha o legado?
• Como a área responsável pelo legado está constituída?
• Como é realizado o mapeamento das ações de legado com as diversas áreas funcionais?
• Como está planejada para ser realizada a comunicação do legado?
• De que forma o Rio 2016 lida com as responsabilidades dos legados governamentais?
Através das entrevistas foi possível detectar que a SAL é responsável por acompanhar as
iniciativas das diferentes áreas funcionais, ajudando a identificar potenciais de legado e
fornecendo apoio ao planejamento e à execução. Além disso, a SAL possui um estreito diálogo
com os entes governamentais, através da Autoridade Pública Olímpica (APO), cuja missão é
coordenar a participação da União, do Estado e do Município do Rio de Janeiro na preparação
e na realização dos Jogos, especialmente assegurando o cumprimento das obrigações por eles
assumidas perante o COI.
A criação de um Grupo de Trabalho de Legado Estratégico (GT de Legado), sob a coordenação
do Ministério do Esporte e com a participação dos três níveis de governo, APO e Rio 2016,
teve como objetivo acompanhar o desenvolvimento dos projetos. É por meio desse GT que
o Rio 2016 estabelece um canal de interlocução com todos os entes envolvidos na entrega do
megaevento.
O plano de legado Rio 2016 está baseado em cinco prioridades:
1.

Transformação da cidade;

2.

Transformação do padrão de eventos;

3.

Desenvolvimento social e educação;

4.

Impulso econômico;

5.

Promoção do desenvolvimento do esporte no Brasil.

A percepção foi de que a área de SAL acabou constituída para fomentar o legado do ponto
de vista de visão e valores. Ademais, observou-se que o Comitê Organizador não possui um
plano de comunicação voltado para o legado e tampouco uma rede interna para coleta e
circulação de informações. Por mais que existam diversas áreas funcionais desenvolvendo
diferentes projetos, não há um sistema interno para fomentar a comunicação. Dentre os
problemas levantados pelas áreas de SAL e de Comunicação para essa ausência estão:
Conceito de legado complexo e com diferentes significados:
• Responsabilidade compartilhada com os governos (Federal, Estadual e Municipal);
• Realização da Copa do Mundo, dividindo o tempo dos entes governamentais;
• Inércia do GT de Legado Estratégico;
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• Envolvimento das diferentes áreas funcionais;
• Elevado número de ações;
• Diferentes stakeholders;
• Equipe reduzida;
• Ausência de plano de comunicação para o legado;
• Ausência de recursos.
A pesquisa indicou também que, devido à Copa do Mundo de futebol, os entes governamentais
destinaram a sua atenção exclusivamente nesse evento, deixando momentaneamente de lado
as ações relacionadas aos Jogos de 2016. Em 2014, por exemplo, o GT de Legado Estratégico
sequer chegou a se reunir.
Outro aspecto evidenciado foi o número reduzido de profissionais trabalhando na equipe de
legado. Como se constatou no organograma abaixo, a responsabilidade pelo setor fica a cargo
de apenas uma pessoa (especialista em legado sênior). Vale ressaltar que os outros integrantes
de SAL trabalham em conjunto com o objetivo de realizar todas as entregas previstas,
principalmente a analista de acessibilidade. Apesar disso, ainda “faltam braços” (expressão
utilizada durante as entrevistas).

Figura 2 – Organograma da área de SAL.
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2.3 Tentativa de potencialização da comunicação do legado
Durante o estudo, se verificou mudanças e iniciativas governamentais voltadas possivelmente
à potencialização da comunicação do legado. Dentre elas, pode-se destacar:
• A divulgação dos projetos da Matriz de Responsabilidades dos Jogos Rio 2016, documento
apresentado pela APO em janeiro de 2014 que lista os compromissos assumidos pelos
entes governamentais associados exclusivamente à organização e à realização dos Jogos.
• O novo site do governo federal para os Jogos Olímpicos (http://brasil2016.gov.br/), que
incorporou uma aba especifica para tratar do legado, embora de forma bastante tímida.
• O novo site da APO, outro a passar por mudanças significativas após a divulgação da Matriz de
Responsabilidades, começou a dar algum destaque ao legado, também timidamente.
Apesar dessas iniciativas, não é possível visualizar, até o momento, a comunicação institucional
do legado de forma clara e objetiva. No Comitê Rio 2016, a área de SAL não teve qualquer
incremento de pessoal, a especialista de legado continua trabalhando em parceria com a
analista de acessibilidade e o legado ainda não é contemplado de forma institucional no site
oficial do evento. Recentemente, o comitê contratou uma consultoria externa para trabalhar
com a Agenda Positiva, que contempla as ações de legado. Porém, ainda não foi possível notar
os resultados desse trabalho. O plano de comunicação do legado Rio 2016 passou a fazer
parte do escopo das atividades a serem desenvolvidas pela consultoria externa, mas não foi
possível ter qualquer acesso a ele.
Após a realização da Copa, confia-se que os entes governamentais se concentrarão nos Jogos
Olímpicos e será mais fácil obter as informações e o status de execução das ações de legado.

3 | PROPOSTA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA
Os dados coletados e as análises realizadas, nesse trabalho, permitiram a apresentação de
algumas propostas visando à execução da comunicação institucional do legado.
3.1 Agência de Comunicação do Legado
A primeira proposta é implantar a Agência de Comunicação do Legado Rio 2016,
vinculada à SAL, dentro do Comitê Organizador. Sua criação visa formalizar a comunicação
institucional do legado por meio do mapeamento de todas as ações, da organização da matriz
de responsabilidades, já que os governos são os principais responsáveis pelo legado, e difundir
a informação mediante múltiplas vertentes: assessoria de imprensa, comunicação digital,
marketing, comunicação interna, relações públicas, publicidade, comunicação corporativa,
marketing na comunidade envolvente etc.
A proposta de implantação prevê uma redistribuição dos recursos financeiros do Comitê Rio
2016, destinando 0,014% do total de despesas no setor de comunicação (o equivalente a R$1
milhão em 30 meses). Ao todo, o órgão possui uma receita de R$7 bilhões, distribuídos da
seguinte forma:
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Receitas Comitê Rio 2016 - R$ 7 Bilhões

5%
Patrocinadores
locais

21%contribuição COI

13%venda
de ingressos

9%patrocinadores
internacionais

6% licenciamento
e outras receitas

Despesas Comitê Rio 2016 - R$ 7 Bilhões
21% Serviços dos
Jogos

R$ 1.470.000.000,00

20% Tecnologia

R$ 1.400.000.000,00

12% Direitos
de marketing e
contingência

R$ 840.000.000,00

11% Esportes e
Cerimônias

R$ 770.000.000,00

11%
Acomodações

R$ 770.000.000,00

8%
Administrativo e
Comercial

R$ 560.000.000,00

7% Projetos de
infraestrutura

R$ 490.000.000,00

5% Transporte

R$ 350.000.000,00

5% Engajamento

R$ 350.000.000,00

Os recursos para financiar a Comunicação do Legado viriam da rubrica “Direitos de marketing
e contingência”, conforme apresento na planilha abaixo:

Despesas Rio 2016 R$ 7 Bilhões
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21% Serviços dos
Jogos

R$ 1.470.000.000,00

20% Tecnologia

R$ 1.400.000.000,00

12% Direitos
de marketing e
contingencia

R$ 840.000.000,00

11% Esportes e
Cerimônias

R$

770.000.000,00

11% Acomodações

R$

770.000.000,00

8% Administrativo
e Comercial

R$

560.000.000,00

7% Projetos de
infraestrutura

R$

490.000.000,00

5% Transporte

R$

350.000.000,00

5% Engajamento

R$

350.000.000,00

Os resultados esperados são:
• Mapeamento e organização das ações de legado;
• Criação do discurso institucional do legado;
• Comunicação institucional do legado;
• Disponibilização da informação;
• Clareza do legado;
• Apoio da sociedade ao projeto.
3.2 Considerações Finais
O custo estimado para implantação e execução da Agência de Legado Rio 2016 representa
0,014% do montante total de recursos do Comitê Organizador. Comunicar o legado foi
estratégico na candidatura e também deve ser estratégico em todo o processo de planejamento
e organização do megaevento. A sociedade demanda por respostas.
Por não ser o responsável pela execução dos programas e projetos de legado, talvez o Comitê
Rio 2016 tenha adotado a estratégia de deixar a missão de comunicar o legado aos três setores
de governo. Mas essa pode ser uma estratégia perigosa, pois a falta de comunicação representa
um risco para a realização do evento. O Rio 2016, no seu papel de organizador, tem um
imenso poder e potencial para identificar e maximizar as oportunidades de legado e promover
a reflexão sobre como poderia ir além da sua entrega.
Até a conclusão deste trabalho, a sociedade não sabe qual será o legado dos Jogos. Reiterando
que o GT de Legado Estratégico não se reuniu uma única vez em 2014. As autoridades
alegam que os esforços ficaram concentrados na realização da Copa do Mundo de futebol.
Espera-se que, com o fim do Mundial, os esforços voltem-se à organização dos Jogos do Rio.

4 | CONCLUSÃO
A sociedade precisa ser incorporada ao processo de organização do megaevento. Para que isso
ocorra, é fundamental que as pessoas sejam envolvidas pela mensagem de que os Jogos Rio
2016 deixarão um legado para a cidade e para o país. A comunicação é capaz de promover
esse movimento de persuasão, desde que seja disponibilizada uma verba maior para o setor.
Tais despesas devem ser encaradas como investimento.
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RESUMO

O presente estudo objetiva contribuir para uma melhor gestão financeira das Organizações
Esportivas Olímpicas (OEOs), apresentando uma alternativa estratégica de gestão, considerando formas de incrementar o acesso aos benefícios trazidos pela Lei Estadual de Incentivo
ao Esporte do Rio de Janeiro, criada para fomentar a prática e o desenvolvimento do esporte
em todo o Estado. A pesquisa aponta os benefícios trazidos às OEOs e à imagem de patrocinadores que, pela renúncia fiscal ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), podem relacionar suas marcas ao esporte por meio de projetos aprovados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro (SEEL). Apura-se qual percentual das
OEOs participantes do estudo que não aproveita os recursos disponibilizados pelo Estado
e quais os principais fatores motivadores desse baixo aproveitamento. Identifica-se que as
OEOs estão dispensando a criação ou expansão de sua rede de organizações patrocinadoras e
suas consequentes receitas, potenciais fontes de recursos para o desenvolvimento das respectivas modalidades esportivas. A metodologia da pesquisa inclui revisão bibliográfica, aplicação
de questionários e análise documental. Nas considerações finais, sugere-se um modelo de
gestão que amplie os recursos financeiros para o desenvolvimento das OEOs no Estado do
Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Gestão Esportiva, Lei de Incentivo ao Esporte, Organizações Esportivas
Olímpicas, Patrocinadores.

ABSTRACT

The present study aims to contribute to better financial management of Olympic Sports Organizations (OEOs), presenting a strategic management alternative, considering ways to increase access
to benefits provided by the Sports Incentive Law from the State of Rio de Janeiro, created to foster
the practice and development of sports throughout the state. The research points to the benefits
brought to OEOs and to the image of sponsors that through tax breaks to the Goods and Services
Tax (ICMS) may link their brands to the sports through projects approved by the Secretary of
Sports and Recreation from the State of Rio de Janeiro (SEEL). It is determined what percentage
of the OEOs participating of the study did not utilise the resources provided by the State and the
principal motivating factors for that low achievement. It is identified that the OEOs are dispensing
the creation or expansion of its network of sponsoring organizations and their consequent revenues,
potential sources of funds for the development of their respective sports. The research methodology
includes literature review, questionnaires and document analysis. The conclusion suggests a management model that extends the financial resources for the development of OEOs in the State of
Rio de Janeiro.
Keywords: Sports Management, Sports Incentive Law, Olympic Sports Organizations, Sponsors.
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1 | INTRODUÇÃO
O presente estudo trata da importância das leis de incentivo ao esporte para a gestão das
Organizações Esportivas Olímpicas (OEOs). No Brasil, essas organizações são distribuídas
em dois grupos de entidades. O primeiro é representado pelas Entidades de Administração
Esportivas (EAE), tais como o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico
Brasileiro (CPB), as Confederações e as Federações regionais. O segundo é representado pelas
Entidades de Práticas Esportivas (EPEs), casos de clubes, associações, academias e institutos,
aos quais os atletas são filiados.
O objeto da pesquisa é o aproveitamento da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de
Janeiro, que confere vantagens fiscais para as organizações patrocinadoras de projetos relativos
às modalidades incentivadas.
A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro concede a organizações patrocinadoras
o direito de direcionar até 4% do ICMS devido para projetos aprovados pela Secretaria do
Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro (SEEL). Trata-se de um forte instrumento para
minimizar os riscos financeiros e atrair a atenção de outras organizações patrocinadoras,
estimulando-as a investir no calendário esportivo das OEOs no Estado do Rio de Janeiro.
Esta lei prevê a apresentação de projetos para análise e aprovação, tendo como proponentes
organizações que possuam finalidade e experiência esportiva. Esses projetos poderão beneficiar
produção, criação, geração e realização de eventos esportivos, como também publicações,
seminários e pesquisas, além de edificação esportiva e concessão de bolsa de estudos a atletas.
Qualquer organização, mesmo com sede em outro estado brasileiro, pode se beneficiar da lei,
desde que o evento seja realizado em território fluminense. Ao patrocinar atletas, esses devem
representar o Estado do Rio de Janeiro.
Para melhor compreendermos a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro,
considera-se relevante a apresentação do contexto histórico de sua origem. Segundo Tubino
(2002), o Governo do Estado Novo saía “da posição de reflexão para uma posição de ação
sobre o esporte” a partir da criação do Decreto nº 1.056, de 1939, que determinava um
primeiro momento de atenção do Governo Federal às modalidades esportivas. Dois anos
depois, o então presidente da República, Getúlio Vargas, assinou o Decreto-lei nº 3.199,
instituindo o Conselho Nacional de Desportos (CND) no Ministério da Educação e Saúde,
visando estabelecer as bases de organização dos desportos. O CND nasceu destinado a
orientar, a fiscalizar e a incentivar a prática dos desportos em todo o país e, por essa medida,
o esporte brasileiro teve a primeira Lei de Regulamentação em todo o país.
Tubino nos afirma ainda que uma nova iniciativa governamental só ocorreu 47 anos mais tarde,
em outubro de 1988, quando o presidente da República José Sarney decretou e sancionou a
nova Constituição Federal (BRASIL,1988), na qual o esporte passou a fazer parte do direito
constitucional do cidadão, tornando o fomento das práticas desportivas formais e não formais
um dever do Estado. Alguns de seus sucessores, os presidentes Fernando Henrique Cardoso e
Luiz Inácio Lula da Silva, deram continuidade à valorização do esporte.
Em janeiro de 1995, FHC criou o Ministério Extraordinário do Esporte. Já em março de
1998, o presidente decretou e sancionou a Lei nº 9.615, popularmente conhecida como “Lei
Pelé”, reafirmando três segmentos esportivos: desporto educacional, desporto de participação
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e desporto de rendimento.
De acordo com o Ministério do Esporte (2003), o Congresso Nacional decretou, em 2001,
e o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei nº 10.264, a Lei Agnelo/Piva,
que passava a destinar 2% dos recursos brutos oriundos dos concursos prognósticos e das
loterias federais ao esporte, distribuindo-se: 85% para o Comitê Olímpico do Brasil (COB)
e 15% para o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), sendo que, desses percentuais definidos,
10% devem ser obrigatoriamente investidos no desporto escolar e outros 5% no desporto
universitário.
A seguir, a Comissão Nacional de Atletas (CNA), composta principalmente por medalhistas
olímpicos e paralímpicos e cujo presidente era Bernard Rajzman, movimentou a atenção
do Congresso Nacional para a disposição de oportunidades em prol do esporte, com apoios
diretos e doações à título de patrocínio semelhante aos já existentes na área da cultura,
garantidos pela Lei Rouanet de 1991.
Após uma série de polêmicas, Lula decretou e sancionou a Lei nº 11.472, a Lei de Incentivo
ao Esporte (LIE), em dezembro de 2006. Tratando-se da mesma Lei, o Decreto Nº 6.180
passou a vigorar a partir de 2007, com o prazo-limite até 2015. Amparados na mencionada
lei, incentivos ao esporte são dispostos com base no lucro real a serem deduzidos do imposto
de renda devido por pessoas jurídicas até no máximo de 1%, e pessoas físicas até no máximo
de 6%. Assim, o Governo Federal estabeleceu o esporte de alto rendimento como um setor
estratégico para execução das políticas de governo, disponibilizando recursos financeiros
ao Ministério do Esporte (ME) para a formalização de parcerias com outros entes públicos
(municípios, estados, outros órgãos federais como universidades e ministérios) e com entidades
privadas sem fins lucrativos.
Cientes das oportunidades para a aplicação de políticas públicas por meio do esporte, alguns
estados criaram suas próprias leis e decretos estaduais, concedendo o benefício fiscal em
diferentes deduções de renúncias. Elencam-se, cronologicamente, os estados do Mato Grosso
(2002), Goiás (2004), Bahia (2005), Rio de Janeiro e Minas Gerais (2007), Santa Catarina e
Paraíba (2008), Acre (2009), São Paulo (2010), Maranhão (2011) e Rio Grande do Sul (2014).
Dentre os estados, o Rio Janeiro foi reconhecido como um caso de sucesso devido ao Decreto
40.988/2007, que delimitava verbas específicas para o esporte, atraindo a atenção e o interesse
de patrocinadores que, por sua vez, viabilizaram a realização de novos eventos esportivos. Isso
estimulou a adesão de novos praticantes e gerou empregos diretos e indiretos. A partir dos
Jogos Pan-americanos Rio 2007, o então Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral Filho, empenhou esforços para definir ações que contribuíssem no planejamento
estratégico do COB para a postulação de candidatura da cidade do Rio de Janeiro como sede
olímpica para 2016.
Ao sancionar o Decreto 40.988/2007, o governador determinou como incentivo fiscal o
limite máximo de 0,5% da arrecadação total do Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) do exercício anterior, justificando os valores aprovados e captados através
da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O referido decreto passou a determinar que o valor
de 0,25% beneficiasse igualmente as Secretarias SEC e SEEL, cabendo a cada uma 0,25% da
arrecadação. A SEEL passou a ter responsabilidade direta na análise e aprovação de projetos
incentivados, controlando os recursos destinados ao esporte.

79

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

O ato do governador fortaleceu o plano estratégico do seu governo na expectativa de
movimentar a economia, aumentar o fluxo turístico, criar empregos diretos e indiretos e
fomentar o esporte. Desde então, o Estado do Rio de Janeiro estabeleceu um elo turístico
e esportivo que resultou na viabilização de grandes eventos esportivos, o que lhe conferiu
especial visibilidade nacional. Estimulando ações de patrocínio por meio da renúncia
fiscal, realizaram-se eventos como o Campeonato Mundial de Surfe (Saquarema Prime), o
Campeonato Mundial de Judô 2013, o Rio Open de tênis, em 2014 (ATP 500), o Athina
Onassis Horse Show, o Footecon (Fórum Internacional de Futebol), a Soccerex e futuramente,
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
O sucesso da experiência fluminense foi divulgado nas reuniões anuais do Fórum Nacional
dos Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer, no período entre 2010 e 2012,
contribuindo como fator motivador para outros estados formalizarem novos decretos e até
mesmo criarem leis estaduais de incentivo ao esporte.
No contexto geral do incentivo ao esporte, Bastidas e Bastos (2011) discutiram o apoio
a projetos de formação de atletas, considerando necessária a melhoria do processo de
aprimoramento de indivíduos e equipes, que é também uma forma de investir no futuro do
esporte brasileiro de alto rendimento. Como vimos, na contextualização histórica apresentada
acima, o governo aponta o esporte de alto rendimento como mola mestra na aplicação de
recursos públicos há décadas. Para a formação de um grupo seleto de alto rendimento, é
necessário o investimento e o apoio nas bases de cada modalidade para que novos talentos
sejam descobertos e outros atletas se desenvolvam.
O presente estudo observou que, no planejamento de um projeto incentivado, deve-se apresentar
vantagens para os três pilares: governo, patrocinador que utilizará a renúncia fiscal no projeto
esportivo e OEO. Assim, como afirmado por Santos (2002), “todas as organizações, independentes
da natureza de seu propósito, missão ou fim último, devem procurar atingí-lo com base numa
estratégia bem formulada” (2002, p. 459). Favoravelmente a esse conceito, nas OEOs existem
vários atrativos para que patrocinadores apoiem modalidades esportivas. Podem-se considerar
produtos pontuais, tais como atletas em evidência, tipo de modalidade e respectivo interesse do
público, calendário esportivo, perfil dos praticantes, entre outros. Validando tal consideração,
Souza e Nemer (1993, apud TELES e QUEIROZ, 2013) alegam que as ações de marketing
“[...] visam fazer com que o consumidor associe a marca com uma série de atributos do produto,
uma expectativa de desempenho e uma diferenciação em relação às marcas concorrentes.”
Uníssono, Halfen afirma que “associar uma marca ao esporte pode ser uma excelente iniciativa
de marketing, desde que executada de forma correta” (2014, p.84). Para tanto, citamos uma
afirmação de Magalhães (2012) referindo-se à chamada inteligência empresarial:
“As organizações que vinculam estratégias competitivas a sua continuidade quebram paradigmas
regularmente e, essencialmente, trabalham três capacidades vitais de sustentação da vantagem competitiva
pelas organizações: conhecimento, inovação e empreendedorismo - os três filtros da inteligência
empresarial.” (MAGALHÃES, 2012, p. 51).

Ainda segundo Magalhães, a formulação do valor do projeto deve considerar cinco bases
estratégicas organizacionais: pessoas, processos, parcerias, mercado e tecnologia. Assim,
aplica-se a gestão competitiva levando-se em conta o empreendedorismo, a inovação e o
conhecimento do produto, na intenção de atingir a sociedade, o indivíduo e a organização
por recompensas favoráveis, além de servir como indicadores de desempenhos.
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Com base nos conceitos acima referenciados, a pesquisa teve como objetivo geral identificar os
fatores mais recorrentes nos processos de captação de recursos, por meio das leis de incentivo
ao esporte no Rio de Janeiro, analisando-os em busca de evidenciar quais ocorrências levaram
ao sucesso ou ao impedimento dessas captações.
Como objetivos específicos, pretende apurar o percentual das OEOs participantes do estudo
que não aproveitam os recursos disponibilizados pelo Estado e quais os principais fatores
impeditivos à captação, bem como identificar por que as OEOs estão dispensando a criação
ou expansão de sua rede de organizações patrocinadoras e suas consequentes receitas. A partir
dessas apurações, o estudo pretende definir propostas de gestão que incrementem a captação
de verbas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro.
O estudo mostra-se relevante por contribuir para uma melhor gestão financeira das OEOs,
apresentando uma alternativa estratégica de gestão e considerando formas de incrementar o
acesso aos benefícios trazidos pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro.
Sua relevância consiste também em evidenciar os benefícios trazidos às OEOs e a melhoria
da imagem de patrocinadores que utilizaram a renúncia fiscal do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) para investir em esporte.

2 | DESENVOLVIMENTO
O estudo valeu-se de métodos de análise documental, bem como de análise quantitativa
e qualitativa, posterior a uma pesquisa descritiva exploratória constituída principalmente
pela aplicação de questionários, enviados via rede mundial de computadores aos respectivos
endereços eletrônicos das confederações filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Os
questionários enviados (anexo) continham perguntas objetivas e dissertativas, a partir das quais
foram levantados dados acerca de diferentes aspectos, desde a localização da sede da OEO,
passando por suas prioridades estratégicas de desenvolvimento, sua habilitação e necessidade
(ou não) de proponente para a apresentação de propostas de patrocínio, até chegarmos às
formas de utilização das leis de incentivos federal ou estadual, bem como valores obtidos.
Foi obtida a contribuição de 43,3% das confederações abordadas, sendo assim delimitado o
objeto de estudo para análise de dados. A coleta de dados foi realizada durante 30 dias, entre
maio e junho de 2014.
Todas as OEOs que colaboraram com o estudo estavam habilitadas à inscrição e à aprovação
de projetos apoiados nas leis de incentivo ao esporte, o que traz um parâmetro de análise
inicial único aplicável à totalidade da amostra obtida. Foi observado que, das OEOs inscritas
em processos amparados pela Lei Federal, 30,8% obtiveram êxito na captação de recursos.
Esse percentual é o dobro do registrado quanto à captação de recursos amparados pela Lei
Estadual do Rio de Janeiro: 15,4%. Com esses primeiros números, a pesquisa voltou a analisar,
quantitativa e qualitativamente as OEOs que não conseguiram êxito no processo de captação,
identificando os seguintes percentuais e justificativas:
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Quadro 1
Percentual
da amostra
coletada

Justificativa para a falta de êxito na captação

9,1%

A presidência não quis submeter sua OEO ao processo.

9,1%

O processo estava em andamento, no período da consulta, não tendo captado recursos até o
presente momento.

9,1%

Encontrou impedimento no limite das deduções (ou seja, a lei de incentivo não atende às
necessidades).

18,1%

Declarou não ter se inscrito, sem informar a razão.
Diferentes formas de impedimento originadas na ausência de profissionais capacitados para a
condução do processo:
- falta de conhecimento das organizações patrocinadoras em relação ao aporte de recursos
incentivados;

54,6%

- dificuldade de identificar, no mercado, patrocinadores com capital para investimento e
vocação para apoio ao esporte;
- dificuldade em contatar as potenciais organizações patrocinadoras;
- incapacidade de despertar o interesse de organizações patrocinadoras em aplicar recursos;
- ausência de contratação de uma boa organização especializada em captação e divulgação.

Quadro 1 – Distribuição das amostras coletadas por falta de captação de recursos

Os dados levantados identificaram que a maioria das OEOs que não conseguiram captar
recursos com as leis de incentivo tiveram suas iniciativas impedidas por falta de profissionais
qualificados para o estabelecimento de uma relação ideal entre OEO, patrocinador e Lei
de Incentivo. Por essa amostragem, pode-se identificar que 18,1% não justificaram porque
não inscreveram projetos; 27,3% das OEOs apresentaram diferentes razões impeditivas; e
54,6% apresentaram justificativas que, agrupadas, poderiam ser classificadas em uma única
categoria: a ausência de profissionais aptos à condução do processo.
A partir do levantamento das respostas dissertativas, os dois principais fatores motivadores
do baixo aproveitamento da lei estadual foram a ausência de profissionais disponíveis ou
capacitados para o desenvolvimento do processo e a falta de interesse das OEOs pelo incentivo,
com ou sem justificativa esclarecida.
Outra questão a ser respondida pela pesquisa se refere à justificativa das OEOs para dispensarem
a criação ou a expansão de sua rede de organizações patrocinadoras e suas consequentes
receitas. Mais uma vez, a resposta apontada pela pesquisa traz a falta de capacitação e de
disponibilidade de pessoal como responsáveis pela estagnação identificada na relação entre
OEOs e organizações patrocinadoras.
Em função do sucesso dos projetos aprovados, o levantamento identificou fatores motivacionais
para que as OEOs invistam na contratação de profissionais capacitados a elaborar e acompanhar
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os processos de obtenção de incentivos fiscais. Da mesma forma, outras OEOs consideraram
vantajosa a contratação de organizações especializadas em desenvolver projetos para se beneficiar
dos incentivos definidos em lei, além de captação de recursos junto a patrocinadores.
Considerando as OEOs que obtiveram sucesso na captação de recursos públicos federais desde
a criação da Lei de Incentivo ao Esporte, destaca-se a Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos (CBDA). A entidade atribuiu como receita um montante superior a R$ 33 milhões,
priorizando critérios na elaboração dos projetos: planejar, estruturar ou implantar ações que
propiciem à OEO a qualidade técnica de atletas, técnicos e árbitros das modalidades.
Ao analisar o percentual do ICMS concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
pelo Decreto nº 40.988/07 até 2012, conclui-se que parte do montante apreciável não foi
aproveitado, conforme consta na Tabela 01. Em 2012, por exemplo, R$ 23,6 milhões não
foram utilizados, o que corresponde a 38,07% dos valores disponíveis.
Na referida tabela, nota-se que, em 2008, 2010, 2011 e 2012, o valor total dos projetos
aprovados excedeu a quantia disponibilizada pelo Governo. Pode-se afirmar que a SEEL prioriza
o montante captado durante o exercício, pois não é acumulativo para o ano seguinte. Portanto,
é de suma importância apresentar uma carta de intenção do patrocinador ou patrocinadores.
Nesse modelo, o uso do benefício só será autorizado quando o patrocinador atender às exigências
da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ) e autorizado pela SEEL.
Tabela 01 – Aproveitamento dos valores
% dos
valores
utilizados

Valores NÃO UTILIZADOS
(em milhões de R$)

3.564.051,39

8,56%

38,1

13.252.399,06

34,23%

25,5

32.400.088,93

73,25%

11,8

60.171.457,22

27.601.877,89

59,30%

18,5

55.283.085,35

77.327.457,22

29.592.543,55

53,63%

25,7

62.020.400,26

88.453.014,01

38.410.507,15

61,93%

23,6

Ano

Valores Disponíveis
0,25/ICMS

Valores Aprovados

2007

41.655.268,22

34.395.171,20

2008

38.714.026,62

52.813.397,71

2009

44.231.014,83

35.626.920,59

2010

46.548.678,77

2011
2012

Valores Captados

Conforme observa-se na tabela acima, a quantia que retorna anualmente aos cofres públicos,
por não ter sido aproveitada pelas OEOs, é significativa.
A Tabela 02 apresenta a relação entre as quantidades de projetos inscritos, aprovados e
captados, além dos percentuais de projetos aprovados e captados. Os números apresentados
nas tabelas indicam resultados pouco satisfatórios.
Tabela 02 - Quantidades e percentuais de projetos aprovados e captados
Ano

Quantidade
Inscritos

Quantidade
Aprovados

Quantidade
Captados

%
Aprovado

% Captado

2007

209

126

17

60,29%

8,13%

2008

249

164

54

65,86%

21,69%

2009

136

64

86*

47,06%

63,24%

2010

121

69

47

57,02%

38,84%

2011

109

84

44

77,06%

55,96%

2012

143

91

61

63,64%

42,66%

(*) parte dos projetos aprovados em 2008 foi captada somente no ano seguinte.
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Conforme os dados acima, há uma grande diferença entre a quantidade de projetos aprovados
e a de projetos captados. Essa observação é reiterada anualmente, sem que exista uniformidade
ou tendência de melhora.
Na apresentação da Tabela 02, o ano de 2009 possui uma peculiaridade: o número de projetos
captados foi superior ao de projetos aprovados. A justificativa foi a readequação dos projetos
aprovados, de modo que houvesse um alinhamento com os maiores patrocinadores e, assim,
aumentasse o interesse pelo apoio. O resultado, nos anos seguintes, foi um novo entendimento e
uma padronização na aprovação dos projetos, com exigências que minimizassem a quantidade
de projetos sem patrocínios.
Por meio da análise documental de registros da SEEL, apurou-se a inscrição e a aprovação
de oito projetos de OEOs, sendo que somente três obtiveram captação. Percebe-se o baixo
interesse e a falta de planejamento estratégico das OEOs desde a previsão dos procedimentos
legais, elaboração e execução do projeto até a prévia capacitação para negociar os recursos que
seriam aplicados.
O efeito imediato disso é o crescimento de ligas esportivas independentes, de várias
modalidades olímpicas, que vêm aproveitando a falta de captação para se fortalecerem.
Esse cenário traz um risco para as OEOs, que passam a enfrentar uma concorrência de um
setor que tem apresentado um crescimento de ligas independentes e associações de atletas
graças aos benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte (BRASIL, 2013). A vantagem deles é
a inexistência de obrigatoriedade de autorização das OEOs para a captação. Vale ressaltar
também que o projeto incentivado tem uma característica burocrática, considerando o prazo
de planejamento mais longo do que por meio de aporte financeiro direto. Em compensação,
a gestão desses recursos concede perenidade para a execução dos projetos e consequente
impacto direto na sobrevivência das OEOs.
Como vimos na contextualização histórica, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte abriu
um amplo panorama de oportunidades, tanto para as OEOs como para as organizações
patrocinadoras, sendo suficiente que haja alinhamento estratégico entre as partes para se
chegar ao êxito da proposta.
Ao analisarmos os resultados, definimos as OEOs como reativas, considerando que
somente buscam essa ferramenta por direcionamento das organizações patrocinadoras.
É uma realidade que as organizações patrocinadoras buscam em modalidades para a
aplicação de recursos de marketing e a associação da marca ao esporte. Essas parecem
mais atentas aos conceitos de Souza e Nemer (1993, apud TELES e QUEIROZ, 2013),
a respeito das vantagens de possuir uma marca associada a uma série de atributos dos
produtos que as OEOs podem oferecer. Quanto a esse aspecto, o estudo identifica um
diferencial entre as leis federal e estadual, encontrando a possibilidade de justificativas
para despesas com mídias somente autorizadas pela Lei de Incentivo do Estado do
Rio de Janeiro. Essas podem atingir até 20% do total do projeto, destinando-se ao
pagamento de assessoria de imprensa, impressos, fotografia, anúncios em revistas,
jornais e emissoras de televisão, além de custear a manutenção do site, divulgação na
internet, merchandising, ações promocionais, programação visual, entre outros.
A partir da possibilidade de custear mídias, identificamos a relevância de um estudo sobre
potenciais patrocinadores para os quais a OEO poderá atribuir seus valores. De acordo com
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o retorno dos questionários, apresentado no Quadro 1, atenta-se para a falta de uma gestão
proativa e de uma equipe capacitada nas OEOs para apresentar possibilidades de acordos
entre a modalidade esportiva e a marca.
Em contrapartida, existem organizações especializadas na inscrição de projetos, na captação
de recursos e na prestação de contas dos projetos. Por isso, tais organizações já conhecem
os caminhos políticos para a aprovação, formando uma rede de relacionamento com os
patrocinadores. Essa, por sua vez, é construída com apresentações de cases de sucesso e
procedimentos ideais de entregas para os patrocinadores e os demais stakeholders.
Como argumento final, é preciso considerar o preparo do capital humano da organização.
Essa afirmativa é corroborada pelos conceitos de Chiavenato, no qual as pessoas devem
ser tomadas “como principal ativo organizacional que agrega inteligência ao negócio da
organização” (CHIAVENATO, 2014, p.11). Em concordância ao que aponta o autor, o
estudo sugere atenção na seleção adequada de recursos humanos, identificados para cada
função, capacitação, controle e, principalmente, envolvimento nos projetos. É importante a
motivação e a percepção do trabalho em equipe na OEO para conduzir os projetos ao sucesso.

3 | CONCLUSÃO
O governo disponibilizou meios e recursos públicos para o esporte maximizar seus resultados
no alto rendimento. Entretanto, o avanço esperado não se confirma nas OEOs.
O estudo levantou os principais motivos para a pouca utilização da Lei de Incentivo ao Esporte
e identificou a importância de profissionais capacitados para se chegar ao êxito na captação
de recursos. Assim, incentiva a contratação (interna ou externa) de pessoas habilitadas para
estruturar e conduzir os projetos, selecionando os patrocinadores adequados.
No planejamento de ações, o estudo sugere que uma OEO deva construir uma rede de
potenciais patrocinadores, mantendo um relacionamento mais próximo junto a eles e ao
governo, identificando metas e objetivos a serem atingidos. Assim, para que se formule o
valor do projeto, devem ser consideradas cinco bases estratégicas organizacionais: pessoas,
processos, parcerias, mercado e tecnologia. Essa é uma alternativa de gestão competitiva para
as OEOs. É preciso também atenção na seleção e na gestão adequada dos recursos humanos,
reiterando que a falta de capacitação, de controle e, principalmente, de envolvimento nos
projetos mostraram ser fatores impeditivos ao êxito da captação de recursos através das leis
de incentivo. É necessária motivação e percepção do trabalho coletivo na OEO para que se
obtenha sucesso.
Finalmente, considera-se primordial a atenção ao controle das receitas e das despesas por meio
de um cronograma: recolhimento e guarda das notas fiscais, extratos bancários e registros
de exposição do projeto, todos elementos que serão apresentados na prestação de contas. A
negociação de um projeto incentivado requer a realização de entregas conforme acordado
entre as partes ou até mesmo superando expectativas dos stakeholders.
Espera-se que os gestores das OEOs, cientes dos potenciais benefícios obtidos por meio da
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro, encontrem no presente artigo um
estímulo ao empreendedorismo e à inovação. Investir em conhecimento traz um excelente
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retorno, especialmente quando se valoriza a capacitação de profissionais para a articulação de
processos.
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ANEXO
Modelo de questionário enviado às Confederações Olímpicas filiadas ao Comitê Olímpico
do Brasil (COB).
Questionário sobre o aproveitamento de leis de incentivos fiscais para o esporte.
1) A Confederação está regularizada para aproveitar recursos públicos por meio de leis de
incentivo ao esporte?
1.1) Caso NÃO, justifique:
2) A Confederação necessita(ou) de um proponente para inscrever os projetos nas leis de
incentivo?
2.1) Caso SIM, justifique:
3) A Confederação já inscreveu projetos incentivados por lei?
3.1) Caso SIM, justifique:
3.2) Quais foram os critérios na formulação do projeto?
3.3) Quais prioridades foram formuladas?
3.4) Quais foram os fatores impeditivos mais significativos na aprovação e na captação dos
recursos?
3.5) Quais foram os fatores impeditivos mais significativos na aprovação e captação dos
recursos?
a) Quantos foram deferidos (aprovados)?
Quantidade pela Lei Federal - IR:
Quantidade de projetos inscritos Quantidade de projetos aprovados Dos aprovados:
Valor/ano –
Adesão de patrocínios através da lei.
Quantidade de SIM Quantidade de NÃO b) Quantos foram deferidos (aprovados)?
Quantidade pela Lei estadual (ICMS)
Total de projetos inscritos Total de projetos aprovados -
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- Dos aprovados:
Valor/ano –
Adesão de patrocínios através da lei.
Quantidade de SIM Quantidade de NÃO 4) Em qual estado brasileiro foi apresentado e executado o projeto incentivado?
5) No Estado onde se encontra a sede da sua Confederação, existe lei estadual de incentivo
ao esporte (ICMS)?

Autorização

Declaração e autorização da Confederação, para que o Sr. Cyro M. Delgado, tenha o direito
de atribuir as informações deste questionário, sobre leis de incentivos fiscais desta organização,
para a sua tese, no CAGE 2013/2014 , do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) - COB .
Nome da Confederação:
Responsável pelas informações:
Nome:
Função:
Data:
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RESUMO

A ausência de sincronismo e interdependência entre o planejamento de atividades e o planejamento financeiro constitui uma das combinações mais danosas para a administração de
uma organização esportiva. Este estudo, baseado em análises de dados coletados sobre as
performances esportiva e financeira da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e apoiado
em entrevistas com os profissionais que atravessaram as várias fases da administração da entidade, pretende demonstrar as consequências de um modelo de gestão, aplicado entre 2009 e
2012, que não promoveu o relacionamento sinérgico entre seus planejamentos de atividades
e financeiro, transformando o crescimento do volume de recursos e receitas, um indicador
claramente positivo, em uma armadilha para a entidade. Pretende também apresentar as
ações que foram adotadas pela CBB a partir de 2013, integrando o planejamento financeiro
ao processo decisório das atividades a serem desenvolvidas e complementando com ações de
desenvolvimento da governança. O resultado indica uma forma simples e segura da integração dos planejamentos e dos benefícios que essa integração proporciona, principalmente
ao permitir a consecução dos objetivos estratégicos sem se afastar da responsabilidade de
manutenção da saúde financeira da organização.
Palavras-chave: CBB, Planejamento Financeiro, Planejamento de Atividades, Interdependência; Benefícios.

ABSTRACT

The absence of timing and interdependence between planning and financial planning activities
constitute one of the most harmful combinations for the administration of a sport organization.
This study, based on analyzes of data collected on sports and financial performances of the Brazilian
Basketball Confederation (CBB) and supported by interviews with professionals who have gone
through the various stages of the management of the entity, aims to demonstrate the consequences
of a management model applied between 2009 and 2012, which did not promote the synergistic
relationship between their activities and financial planning, transforming growth in the volume
of resources and revenues, a clear positive indicator, a trap for the entity. Also want to display the
actions that were taken by the CBB, as of 2013, integrating financial planning decision-making
process of the activities to be developed, complementing development actions governance. The result
point to present a simple and secure way of integrating planning and the benefits that such integration, especially that enables the achievement of strategic objectives without departing from the
responsibility of maintaining the financial health of the organization.
Keywords: CBB, Financial Planning, Planning Activities, Interdependence, Benefits.
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1 | INTRODUÇÃO
O basquetebol foi criado em 1891 pelo canadense James Naismith, em Massachusetts
(EUA), para entreter os alunos do Springfield College durante o inverno, que os impedia de
atividades ao ar livre. A primeira partida oficial ocorreu em 11 de março de 1892 e, em 1936,
a modalidade passou a integrar o programa olímpico. Atualmente, o basquete possui mais
de 25 milhões de atletas registrados em 213 federações nacionais, compondo a International
Basketball Federation (FIBA), entidade máxima do esporte.
No Brasil, a introdução da modalidade esportiva aconteceu em 1894, por meio do norteamericano Augusto Shaw, que aceitou um convite para lecionar no tradicional colégio
Mackenzie, em São Paulo. A primeira equipe seria formada 2 anos mais tarde, novamente sob
o comando de Shaw. Já em 1922, um torneio continental, em homenagem ao centenário da
independência do país, marcou a estreia da seleção brasileira. No ano de 1933, com a cisão
do esporte nacional, surgiu uma série de entidades especializadas, caso da Federação Brasileira
de Basketball, que adotaria o nome atual, de Confederação Brasileira de Basketball (CBB), a
partir de 1941.
Na era amadora do esporte, a CBB ajudou a desenvolver o basquete brasileiro de forma
consistente: conquistou três títulos mundiais (1959 e 1963, no masculino, e 1994 no feminino)
e cinco medalhas olímpicas (bronze em Londres 1948, Roma 1960 e Tóquio 1964 com os
homens; prata em Atlanta 1996 e bronze em Sidney 2000 entre as mulheres). O movimento
de profissionalização da modalidade teve início em 1986, exigindo uma mudança de gestão nas
entidades. Infelizmente, a CBB não acompanhou a evolução das relações, quer nos aspectos
técnicos, quer nos aspectos administrativos, resultando em um declínio técnico que pode ser
comprovado pela ausência da seleção masculina nos Jogos Olímpicos entre 1996 e 2012.
Em 2009, um novo grupo assumiu o controle da entidade com o compromisso de reformular
a gestão, promover o desenvolvimento técnico dos atletas no país e recuperar o prestígio
perdido pela modalidade durante os 12 anos em que a CBB ficou sob o comando de outra
administração. O planejamento para o quadriênio que se iniciava, elaborado e executado por
uma empresa de marketing esportivo, estabelecia que a força motriz para o desenvolvimento
da entidade seria uma rápida recuperação técnica, visando aos campeonatos mundiais adultos
de 2010, os torneios pré-olímpicos de 2011, os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e as seleções
de base.
Por conta disso, investimentos pesados foram aplicados às atividades técnicas, ampliando-as
múltiplas vezes em quantidade e frequência. O planejamento apresentou resultados técnicos
importantes. O principal deles, que marcou essa administração, foi o retorno da seleção
masculina adulta aos Jogos Olímpicos, em Londres 2012, após 16 anos ausente.
Entretanto, em março de 2013, o projeto foi interrompido de maneira forçada por conta
dos sucessivos prejuízos financeiros, situação que praticamente imobilizou a entidade. Todas
as conquistas técnicas ficaram comprometidas, sendo necessária a redução ou até mesmo a
interrupção de algumas atividades. O panorama se agravou com a saída do patrocinador
máster, no fim de 2012.
O objetivo deste estudo é mostrar que a falta de conexão entre o planejamento das atividades
e o planejamento financeiro foi primordial na formação do passivo que comprometeu todo
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o desenvolvimento de um trabalho. Além disso, a ideia é expor outros aspectos importantes
para a gestão da entidade que acabaram desconsiderados, impedindo a detecção e a ação sobre
a falta dessa imprescindível ligação. Como resultado, o trabalho apresenta um modelo prático
de interação entre os planejamentos de atividades e financeiro, preservando a independência
das áreas, identificando as necessidades de recursos para cada atividade e monitorando a
execução financeira. Seu controle prevê adequações e ações de ampliação da governança.
A evolução das relações esportivas exige que as entidades busquem a profissionalização
de suas atividades, e a administração financeira, cujo papel ganhou importância, precisa
acompanhar o desenvolvimento técnico. Os novos níveis de custos envolvidos nas operações
esportivas exigem consonância entre os recursos disponíveis e as atividades a serem realizadas,
permitindo que o planejamento a ser executado seja o possível, mesmo que não o ideal. Para
essa adequação, a confederação deve desenvolver mecanismos de controle que permitam o
monitoramento da situação financeira e que garantam a inclusão da condição financeira no
processo decisório da entidade.
Antes de ingressar na formulação de propostas para a reestruturação da CBB, alguns conceitos
precisam ser fundamentados. Apesar do estudo estar direcionado para a adequação financeira
da entidade, a abordagem sobre sua estrutura interna e as relações de poder faz-se necessária.
É imprescindível conceituar a importância do equilíbrio para que a administração possa
funcionar como um sistema integrado, garantindo sua permanência e o alinhamento de suas
ações em direção aos objetivos (CHIAVENATO, 2014).
A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de um processo no
qual a autoridade é distribuída, as atividades são especificadas e o sistema de comunicação
é definido. O objetivo é permitir que as pessoas possam realizar suas atividades e exercer a
autoridade que lhes compete para o atingimento das metas propostas (MATTAR; MATTAR,
2013). A inutilização desses conceitos impediu que a administração financeira exercesse o seu
papel de respaldo ao plano técnico, provocando um forte desequilíbrio nas relações de poder
e autoridade dentro da CBB.
Gitman (2010) conceitua a importância do envolvimento do administrador financeiro no
planejamento geral das empresas, invocando aspectos e consequências intrínsecas a qualquer
atividade em uma organização. Ele ressalta também a visão desse profissional na busca por
resultados, visando à autonomia financeira da empresa.
Além disso, houve uma alteração nas conjunturas externa e interna, obrigando a entidade
a reagir. No livro Gestão de Mudança com sucesso, Miller preconiza que o ponto central é
o envolvimento e a participação de todas as pessoas envolvidas, ensinando-as como gerir
esse processo: “As empresas são organizações criadas pelo homem para se adaptarem
continuamente às circunstâncias ambientais, a fim de alcançar objetivos.” (CHIAVENATO,
2014, p.93). Nesse sentido, a ideia é que o planejamento financeiro não seja entendido
como um limitador externo, e sim uma ferramenta natural do processo que envolve todos os
administradores (GITMAN, 2010).
O planejamento financeiro não se limita à indicação de disponibilidade. A sua funcionalidade
se completa com ações de controle: “É um aspecto importante das operações das empresas
porque fornece um mapa para a orientação, a coordenação e o controle dos passos que a
empresa dará para atingir seus objetivos (Gitman, 2010, p.105)”. Entretanto, o controle
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dentro de uma empresa precisa ser exercido de forma ampla, com transparência e além das
esferas de poder e autoridade, sendo disseminado como um código de conduta da entidade,
por meio do desenvolvimento da governança corporativa (CHIAVENATO, 2014).

2 | CONTEXTUALIZAÇÃO
Para compreender a situação financeira da CBB, foram realizadas entrevistas com 30%
dos funcionários da entidade: cinco diretores remanescentes da gestão anterior e cinco
funcionários que ocupam cargos vitais. A escolha foi baseada no nível de envolvimento com
as atividades, na maturidade profissional e no grau de responsabilidade de cada um. Por conta
das experiências vividas em todo o processo, inclusive próxima à alta direção, a experiência
do autor também acabou considerada nos resultados. As questões levantadas tinham como
meta identificar:
• Os objetivos definidos pela administração;
• A divisão de poderes e a sua influência no processo decisório;
• O(s) processo(s) utilizados para atingimento dos objetivos;
• O papel de cada área e a sua relevância;
• A percepção sobre os controles da entidade (em especial, os financeiros).
Os dados obtidos indicam que o grupo responsável pelo controle da entidade, presente desde
maio de 2009, criou uma estrutura com uma clara e objetiva divisão de poderes. Enquanto o
presidente, estatutariamente eleito, cuidaria do relacionamento institucional e da coordenação
política, mirando a ampliação da base política, a empresa de marketing esportivo geriria a
entidade. Essa divisão provocou uma coalizão de forças na diretoria que impedia decisões
colegiadas, na qual as aspirações pessoais superavam o interesse corporativo. No organograma
abaixo, destacam-se as estruturas criadas pela nova administração.
.

Figura 1 – Organograma CBB de 2009 a 2012 – destaque: áreas criadas em 2009.
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O desenvolvimento da entidade estava diretamente ligado ao desempenho técnico das
seleções, sob a crença de que, com resultados positivos em quadra, novos patrocinadores
seriam atraídos e o trabalho seria aprovado sem grandes turbulências políticas. Assim, a área
técnica recebeu atenção especial e acabou dividida em três diretorias, gerando uma demanda
de especialização das atividades e aumentou a concentração de poder. Nas comissões técnicas,
a quantidade de prestadores de serviços dobrou para atender ao planejamento das atividades
técnicas, que obedecia aos seguintes critérios básicos: frequência elevada de treinamentos em
longos períodos e intercâmbio intenso com outros países, reunindo uma maior quantidade
de atletas em todas as seleções.
No setor de produção de eventos, não havia preocupação com as despesas e com o retorno
financeiro: mais uma vez, o foco era exclusivamente o desenvolvimento técnico. Já a área
administrativa limitava-se a apoiar a área técnica na execução das atividades definidas, sem
interferir no processo e sem qualquer tipo de controle. Sua atuação mais importante estava
ligada à captação de recursos bancários para manter o fluxo das atividades.
A principal deficiência observada foi a total desconexão dos profissionais da CBB em
associarem a definição das atividades à disponibilidade de recursos. Tanto é que nenhum dos
entrevistados disse recordar que, por conta dessas falhas, a entidade havia recorrido a créditos
bancários para arcar com as despesas contratadas.

3 | ANÁLISE DOS DADOS FINANCEIROS
A percepção geral de desconexão entre os planejamentos financeiros e de atividade e a falta
de controles precisava ser comprovada e quantificada. Para tanto, dados relativos às receitas e
despesas foram coletados dos balanços patrimoniais da entidade. Os dados compreendem o
período entre 2008 e 2012, permitindo uma análise sobre o quadro financeiro antes (2008)
e depois (2012) da posse daquela administração.
Em janeiro de 2009, a CBB começou a receber R$ 44.000.000,00, referentes a um contrato
de patrocínio com validade de 4 anos. O valor representou um crescimento superior a 50%
das receitas arrecadadas no ano anterior. Mesmo assim, a entidade continuou buscando
novos recursos. Em 2010, além de um segundo patrocinador passar a contribuir com
R$ 7.000.000,00 anuais, houve a substituição do fornecedor de material esportivo (R$
5.600.000,00 por 7 anos de contrato, mais uniformes e outros equipamentos). Nos 2 anos
subsequentes, a confederação ainda obteve acesso a outra fonte de renda: verbas provenientes
de leis de incentivo e de convênios com instituições públicas. Com isso, o crescimento
das receitas no intervalo entre 2008 e 2012 foi de 147%, em um total arrecadado de R$
94.852.934.
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Figura 2 – Demonstrativo de Receitas 2008/2012.

No entanto, as despesas também cresceram. Se, em 2008, elas já superavam as receitas em
quase 10%, ao fim desse ciclo de 4 anos (2008-2012) elas aumentaram em 126%, totalizando
R$102.117.662. Números que atestam a falta de preocupação da entidade por uma adequação
financeira. O item que evidencia essa falta de atenção – e que pode ser visualizado na Figura
3 – é o de despesas financeiras. Ao atingirem R$ 3.544.419,00, elas representaram 48,79%
do prejuízo no período. Ou seja, muitos gastos (atividades) ocorreram em um momento no
qual a CBB não dispunha de recursos. Com isso, a entidade foi obrigada a contratar recursos
de terceiros, passando a destinar valores que caberiam às atividades técnicas para o pagamento
de juros.

Figura 3 – Demonstrativo de Despesas 2008/2010.

Ao todo, o prejuízo acumulado no período foi de R$ 7.264.728. Dessa forma, a administração
do passivo atuou na ordem inversa aos objetivos iniciais: limitou a execução de atividades,
alterou o fluxo de caixa e atingiu a credibilidade da entidade ao contratar serviços e profissionais.
Para piorar, o principal contrato de patrocínio foi encerrado no fim de 2012, obrigando a
CBB a aumentar a participação dos recursos públicos, que são de utilização complexa e não
abrangem todas as necessidades para a execução de uma atividade.
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Figura 4 – Resultado Acumulado 2008/2012.

4 | PREPARANDO PARA MUDANÇAS
Em março de 2013, o modelo de gestão iniciado 4 anos antes foi encerrado com o afastamento
da empresa de marketing esportivo, o que impôs a composição de uma nova diretoria. Essa
precisava criar um ambiente organizacional apto a desenvolver a entidade, com um sistema
de administração integrado e uma equânime distribuição de autoridade.
Para a análise da situação e a definição das diretrizes, optou-se pela matriz SWOT, cujo
método de detecção é de fácil compreensão, estimula a participação e apresenta resultados
objetivos. As principais deficiências organizacionais diagnosticadas foram:

Figura 5 – Resumo das Fraquezas apontadas na Análise SWOT.

A conjuntura que se apresentava também impôs a criação de novos setores: marketing
(captação de patrocínios, atendimento aos patrocinadores e apoiadores, desenvolvimento de
eventos e negociação de propriedades comerciais); assessoria de imprensa (especializada na
comunicação de entidades esportivas); e projetos (produção, acompanhamento e prestação
de contas de projetos públicos).
A incorporação dessas expertises atendia à necessidade de desenvolvimento dos eventos da
CBB, até então desconectados dos objetivos estratégicos e deficitários. A área de eventos é
estratégica para o desenvolvimento da modalidade e deve atuar como uma fonte de recursos
da entidade.
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Figura 6 – Organograma atual da CBB.

5 | INTEGRANDO OS PLANEJAMENTOS
Segundo Gitman, o planejamento financeiro precisa ser parte integrante do planejamento
geral porque atua como salvaguarda do processo e da própria entidade, além de complementar
o conceito de sistema administrativo integrado. Atuando em conjunto, todos disseminam
a informação e passam a entender as dificuldades existentes, expondo a importância da
interdependência que deve existir entre as áreas da entidade. Essa integração empresta ao
processo a visão do administrador financeiro voltada para resultado. Mesmo que as entidades
esportivas não objetivem o lucro, sob o ponto de vista da remuneração do capital investido,
elas possuem uma responsabilidade de controlar as finanças, o que não é prática comum no
meio esportivo.
Para manter o planejamento consonante aos conceitos de participação e de envolvimento,
o autor recomenda a sua montagem por meio do desenvolvimento de projetos descritivos e
quantitativos das despesas constituintes de cada atividade, por cada unidade organizacional.
Esse processo facilita a adequação de cada atividade, permitindo que elas sejam ajustadas sem
comprometer todo o planejamento.
A fragmentação do planejamento em projetos permite uma apresentação amistosa dos
aspectos financeiros àqueles não iniciados nessa área. Ademais, possibilita a padronização do
formato físico, facilitando os processos futuros de orçamento e consolidação dos dados.
A fase seguinte ao desenvolvimento dos projetos é a apresentação de um orçamento,
consistindo no levantamento de todos os preços e valores de cada rubrica para a identificação
do volume total de recursos envolvido. Além dos valores, as condições comerciais também são
levantadas para que haja distribuição temporal dos recursos. Nessa etapa, a área proponente
do projeto deve buscar apoio dos setores que possuam expertise em atividades específicas
(Ex: custos de passagens aéreas, transporte terrestre, hospedagens e alimentação devem ser
solicitados ao Departamento de Viagens e Receptivos, especificando-se as necessidades de
cada item). A Diretoria Financeira, além de comandar os projetos de sua pasta, é a responsável
pela elaboração de quatro projetos específicos:
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1.

Custos fixos;

2.

Investimentos e despesas gerais;

3.

Financiamento de passivos;

4.

Receitas regulares:

		 4.1.

Recursos próprios;

		 4.2.

Recursos da Lei de Incentivo ao Esporte;

		 4.3.

Recursos da Lei Agnelo/Piva.

As demais áreas podem apresentar incrementos aos investimentos e despesas gerais, desde que
relacionados às atividades propostas. Quanto aos custos fixos, isso dependerá do aumento no
quadro de empregados.
Após serem agrupados de acordo com a atividade relacionada (análise conceitual), os projetos
também serão avaliados em relação à cobertura que compõe a atividade (análise estrutural).
Normalmente, elas são feitas pelo setor de projetos ou por uma comissão.
As análises conceituais e estruturais não pretendem cortar nenhum projeto, técnico ou
administrativo, por critério financeiro. O planejamento das atividades deve ser elaborado
para atingir uma situação ideal. Caso haja necessidade de readequação financeira, os valores
determinarão o quanto a entidade precisou sacrificar a sua atividade. Essa medida deve
orientar objetivos estratégicos futuros.
Cada projeto é classificado em função de sua importância para a atividade a que está relacionado:
a. ESTRUTURAIS: compõem as partes fundamentais da atividade, sem os quais ela não
pode ser realizada.
b. COMPLEMENTARES: são fundamentais para a eficácia da atividade, ampliando a
qualidade, a quantidade ou a frequência dos projetos estruturais.
c. SUPLEMENTARES: não são fundamentais para a composição da atividade. Normalmente,
estão ligadas ao salto de qualidade da atividade.
Cada atividade é classificada de acordo com o grau de importância para os objetivos estratégicos
e recebem prioridade de investimento, diretamente proporcional aos níveis de interesse:
a. ESSENCIAIS: são as atividades revestidas de caráter obrigatório para a CBB,
imprescindíveis para a obtenção de resultados técnicos, comerciais ou administrativos.
Constituem a prioridade máxima na destinação dos recursos.
b. IMPORTANTES: complementam as atividades essenciais na obtenção dos resultados
pretendidos. Podem estar ligadas aos objetivos do exercício corrente ou aos objetivos de
exercícios futuros. Refletem a política da entidade para determinado segmento de sua área
de atuação.
c. DESEJÁVEIS: não são atividades acessórias. Ainda que não sejam fundamentais, apoiam
os resultados propostos para o exercício e podem representar um salto de qualidade técnico
ou administrativo.
O portfólio de projetos, dividido pelos critérios de classificação, deve ser disposto em uma
planilha sem distribuição temporal. Ele deve projetar resultados para cada classe de orçamento
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e também um resultado geral para uma primeira avaliação financeira. Nessa planilha, será
possível saber se a entidade possui recursos para executar todas os projetos.

Figura 7 – Modelo de Fechamento do Orçamento Geral Primário.

As receitas e as despesas devem ser determinadas por meio de classes orçamentárias,
segundo as suas características. A distribuição dos recursos próprios deve estar concentrada
prioritariamente na cobertura dos “Custos fixos” e “Essenciais”.
O resultado de “Resultado geral” exprime a capacidade geral de realização da entidade. Se o
valor for igual ou maior que zero, indica que todas as despesas planejadas estão cobertas pelas
receitas existentes. Se for menor, cortes deverão ser promovidos.
A linha “Resultado” mostra quais adequações devem ser promovidas. O resultado das colunas
“Essenciais” e “Custos fixos” precisa ser, no mínimo, igual a zero, o que implica em total
cobertura das atividades obrigatórias e das despesas fundamentais da entidade.
As colunas “Investimentos e Despesas gerais”, “Financiamento de Passivos”, “Importantes”
e “Desejáveis” devem ter suas linhas de despesas adequadas para resultado igual a zero.
Isso significa que podem ocorrer cortes, sujeitos à avaliação da diretoria. Para decidir quais
reduções de gastos a promover, o critério a ser seguido obedece às classificações já atribuídas:

Figura 8 – Esquema do critério de primário de corte.
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Nenhum dos cortes promovidos é descartado. Todas essas atividades são encaminhadas para a
Assessoria de Projetos, que analisará a possibilidade de produção de novos projetos, de acordo
com as suas características:
a. Lei Agnelo/Piva: a Diretoria Financeira apresentará ao COB, que avaliará a viabilidade de
cobertura.
b. Ministério do Esporte: a Assessoria de Projetos aguarda a abertura de uma chamada pública
e cadastra o projeto no sistema do Governo (SICONV).
c. Lei de Incentivo ao Esporte: a Assessoria de Projetos protocola um projeto no Ministério
do Esporte ou na Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro e a envia para a
Assessoria de Marketing, que buscará patrocínio.
Os cortes efetivos, com descarte de atividades e projetos, ocorrem somente após o insucesso
nas etapas acima. Definidas as atividades e projetos que serão realizados e a distribuição de
recursos, a Diretoria Financeira deve produzir relatórios para a consolidação das informações
e de acompanhamento, que devem seguir os seguintes preceitos:
1. Consolidar todas as planilhas de projetos, resumidas nas classes orçamentárias e procedendo
a distribuição temporal.
2. Registrar as receitas distribuídas no fechamento primário, respeitando a distribuição temporal.
3. Incluir a disponibilidade financeira inicial e a transição de saldo para o período seguinte.

Figura 9 – Modelo de Fechamento do Orçamento de Caixa.

A principal função desses relatórios é revelar o nível de sincronismo entre recebimentos e
pagamentos projetados. O fluxo de caixa é mais importante para a entidade do que a indicação de
sua lucratividade. O lucro contábil não garante a execução financeira. Assim, a linha “Saldo Final
de Caixa” não pode apresentar valores negativos. Nesse caso, a Diretoria Financeira deve analisar as
despesas e negociar com fornecedores condições comerciais que eliminem o problema.
Equilibrado o orçamento geral, devem ser produzidos relatórios segmentados por Área de
Execução, que poderão iniciar os processos licitatórios para contratação de despesas. As
solicitações (licitações inclusas) serão encaminhadas para a Diretoria Financeira, que verificará
a previsão orçamentária, autorizará a contratação e provisionará os recursos para pagamento.
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Os processos de pagamento liquidados serão informados às Áreas de Execução, registrados em
relatórios de acompanhamento orçamentário, encaminhados para registro contábil e avaliação
da Auditoria. Os relatórios de acompanhamento orçamentário devem ser distribuídos para
análise das Áreas de Execução e deliberação da Diretoria.

Figura 10 – Modelo de Acompanhamento Orçamentário.

Seu principal objetivo é permitir a avaliação da execução financeira, evidenciando discrepâncias
em relação ao projetado, o que deve ser explicado pela Área de Execução. Os desvios ocorridos
deverão ser absorvidos pelas atividades a serem executadas, de forma que a projeção para o
ano e o saldo de caixa não sejam alterados. Algumas atitudes devem ser adotadas para garantir
qualidade e transparência ao processo.
1. Disseminação de Informações: as práticas contábeis, recomendações da Auditoria,
preceitos legais e procedimentos do Ministério do Esporte e do COB devem ser transmitidos
a todos os agentes internos.
2. Autorregulação: o Departamento de Controle Financeiro orienta as Áreas de
Execução e Financeira. Executa as primeiras verificações e prepara os documentos para
prestações de contas, registro contábil e avaliação da Auditoria Independente.
3. Contabilidade Externa: além dos registros de fatos, orienta sobre impostos, encargos,
documentos fiscais e outros aspectos de sua área de atuação.
4.

Assessoria Jurídica: orientações legais e elaboração de contratos.

5. Serviços Especializados: elaboração e prestação de contas de projetos da Lei de
Incentivo do Esporte e convênios; captação de recursos; gerenciamento da comunicação.
6. Auditoria Independente: Todos os processos são submetidos aos procedimentos de
auditoria, que também orienta os procedimentos internos.
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6 | CONCLUSÃO
As entidades esportivas são muito vulneráveis em sua estrutura financeira, pois o pensamento
dos dirigentes é que serão julgados por suas conquistas. Como a função da área financeira
representa, no imaginário desses dirigentes, um obstáculo ao seu conceito de sucesso, acaba
sendo afastada das grandes decisões.
No caso da Confederação Brasileira de Basketball, assim como ocorre em outras entidades, a busca
pelo sucesso técnico a qualquer custo produz resultados efêmeros e projeta um futuro de muitas
dificuldades técnicas. Os problemas financeiros impossibilitam a manutenção das atividades.
O foco está sempre no volume de receitas que se dispõe para trabalhar. Obviamente, quanto
mais recursos, maior a capacidade de realização. Entretanto, o primordial é o equilíbrio,
atingido somente por meio de um consistente controle das despesas. Gastar além do que se
deve é um risco constante.
Por isso, os objetivos são definidos e as atividades são planejadas em função de metas. Esse
procedimento evita desperdícios e potencializa resultados. Porém, a entidade ainda precisa saber
quais realmente podem ser atingidos. Muitas vezes, a capacidade de execução é confundida
com o volume de recursos que se dispõe. Esse conceito também abrange a capacitação técnica
da confederação. O ambiente organizacional adequado, que é multidisciplinar por definição,
atuará não só para realizar atividades, mas o fará sob o controle de todos. Essa vigilância só é
possível com a disseminação do conhecimento dos objetivos, das atividades e da capacidade
financeira, o que remete ao ambiente organizacional, setor que precisa desenvolver a
comunicação interna como fator de controle.
Como em qualquer organização, existem forças internas visando ganhos pessoais por meio
do sucesso de suas realizações. Mais uma vez, é reforçada a importância de um ambiente
organizacional equilibrado para impedir que interesses diferentes dos corporativos prevaleçam.
Indiscutivelmente, esse foi o fator preponderante no prejuízo acumulado pela CBB. Diretores
com mais poderes do que outros distorceram decisões que deveriam ser colegiadas.
Utilizar o planejamento financeiro como um dos instrumentos para definição do planejamento
das atividades garante a execução dessas atividades sem comprometer o futuro da CBB.
Outro aspecto importante está relacionado ao próprio conceito de limite. Se houver limite, as
escolhas serão criteriosas e contribuirão para a consecução dos objetivos da entidade.
Os sistemas de controle se completam com o desenvolvimento da governança na confederação.
Submeter-se a controles externos, expor esses controles, incorporar expertises e comunicar o
trabalho são ações que aumentam a qualidade e facilitam e as relações da entidade.
Os resultados técnicos não são obtidos somente nas quadras. Eles começam a ser produzidos
quando são garantidas as condições de execução e continuidade do que foi planejado.
Justamente o que proporciona a integração desses dois tipos de planejamento: o de atividades
e o financeiro.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi aprofundar na análise descritiva do modelo de gestão desportiva de alto rendimento do Minas Tênis Clube (MTC) com relação à Participação e Esporte
de Base (Pilar 3) e Pesquisa Científica (Pilar 9) do modelo SPLISS. O presente estudo foi
caracterizado como pesquisa quantitativa, por meio da continuidade do Projeto “A Gestão
Desportiva de Alto Rendimento do Minas Tênis Clube sob a ótica do SPLISS” (ROHLFS,
2013), aprofundando as análises nos respectivos pilares. Pode-se concluir que o clube tem
compromisso com metas e resultados, e que o modelo de gestão do Minas Tênis Clube, representado por indicadores, favorece um entendimento uniforme sobre o caminho a ser percorrido entre a situação atual e a situação desejada para o esporte de resultado da organização.
Espera-se que esse trabalho sirva de base para a continuidade nas ações de melhoria em busca
da excelência, na gestão esportiva do clube, e como modelo para a estruturação da política do
esporte brasileiro.
Palavras-chave: Gestão Desportiva, SPLISS, Alto Rendimento, Esporte de Base, Ciências do
Esporte, Política do Esporte.

ABSTRACT

The aim of this study was explore the descriptive analysis of the management model of
high performance sport adopted by Minas Tênis Clube (MTC) in relation of Participation
and Youth Sport (Pillar 3) and Scientific Research (Pillar 9) of the SPLISS model. The present study was characterized as a quantitative research and it is a continuity of the Project
“The High Performance Sport Management of Minas Tênis Clube under the Perspective of
SPLISS” (ROHLFS, 2013). It can be concluded that the club is committed with targets and
results and that the management model of sport adopted by Minas Tênis Clube, which is
represented by indicators, favors a uniform understanding about the way to go for the high
performance sport of the company, considering the actual and the desired situation. It is expected that this study could be used as a base for the continuity of the improvement actions
searching the excellence in the sportive management of the club and as a model for the political structuration of Brazilian sport.
Keywords: Sports Management, SPLISS, High Performance, Youth Sport, Sports Sciences,
Sports Politics.
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1 | INTRODUÇÃO
Definir o sucesso desportivo internacional é um exercício difícil, tendo em vista as diferentes
perspectivas sobre as conquistas e as prioridades de cada organização esportiva. No sistema
brasileiro, os problemas existentes justificam o baixo desenvolvimento de grande parte das
modalidades e o número irrisório de atletas de ponta. Os clubes não possuem uma política
estrutural de ações que mirem bons resultados no alto rendimento, local em que as verbas
oferecidas por órgãos públicos não têm um encaminhamento definido e nem sempre são
aplicadas visando aos resultados.
Sobre as Políticas Setoriais de Esporte de Alto Rendimento (2006), o Ministério do Esporte
apontou as seguintes dificuldades: falta de infraestrutura física, recursos humanos e técnicos
insuficientes e ausência de planejamento de carreira para os profissionais durante e após a
carreira. Questões causadas pela falta de uma política centralizada e melhor conduzida pelos
agentes responsáveis (PENHA, 2009).
Embora nos últimos anos tenha havido um incentivo ao investimento privado, e tenham
sido criados programas de governo para o desenvolvimento do alto rendimento, o sistema
ainda não se encaixa nos padrões de potências olímpicas, principalmente quanto aos recursos
disponibilizados para o esporte (MEIRA, BASTOS, BÖHME, 2012).
Buscando definir critérios para a análise de sistemas esportivos que resultam em sucesso no
alto rendimento, um grupo de pesquisadores (De Bosscher, Bingham, Shibli, Van Bottenburg
e De Knop) publicou um estudo realizado em seis países apontando fatores que levam
essas nações ao sucesso desportivo mundial. De Bosscher et al. (2008, 2009, 2010, 2011)
procuraram validar um modelo empírico que levaria ao êxito. A partir desses resultados,
foi proposto um segundo modelo, de análise da estrutura esportiva, denominado SPLISS
– Sports Policies Leading to International Sport Success. (DE BOSSCHER et al. 2007 apud
ROHLFS, 2013).
A metodologia foi aplicada em 13 países: Austrália, Bélgica (regiões de Flandres e Valônia),
Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estônia, França, Finlândia, Holanda, Irlanda
do Norte, Japão e Portugal. No Brasil, o estudo foi realizado pelos grupos de pesquisa em
Esporte e Treinamento Infanto-Juvenil (GEPETIJ) e em Gestão do Esporte (GEPAE), da
Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da Universidade de São Paulo (USP).
Em comparação com outros países, os piores resultados do Brasil foram nos esportes de
base, nas instalações esportivas e na identificação de novos talentos. Nessa ordem, a pesquisa
identificou 24%, 11% e 0% em relação aos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), indicadores
observados em cada pilar (GEPAE – EEFE/USP, 2013).
Segundo Penha (2009), não existem regras estabelecidas para a implantação de um sistema
esportivo. Isso pode ocorrer por intermédio do governo, de empresas privadas, de um sistema
profissional (clubes e instituições) ou pela combinação desses três fatores. No contexto
nacional, os clubes são agentes importantes na formação do atleta devido à defasagem na
área de Educação Física da rede de ensino público e à falta de uma estrutura pública que
sistematize a formação esportiva desde a infância.
O esporte brasileiro precisa de uma estruturação nacional. Os projetos regionais têm de
funcionar de modo integrado, com diretrizes coordenadas por órgãos governamentais
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e entidades esportivas (MEIRA; BASTOS; BÖHME, 2012). Nessa linha, o Minas Tênis
Clube sustenta em sua rotina diversas ações que visam a um melhor controle dos processos
relacionados à gestão do esporte de alto rendimento. Em 2012, o clube formalizou a Gestão
Estratégica por Resultado no Esporte, seguindo a visão, a missão, os princípios, os valores e as
políticas institucionais (ROHLFS, 2013, p. 5). A proposta foi adotar uma política de gestão
por meio de indicadores de resultados, alinhada à política de qualidade do clube (busca pela
evolução permanente dos processos no esporte). No entanto, ainda é necessário identificar se
esses indicadores possuem relação com os resultados propostos.
Rohlfs (2013) ressalta a importância da estruturação e da organização do esporte no país,
destacando a atuação dos clubes no alto rendimento para que se alcance o sucesso em âmbito
mundial. Em função disso, foi realizada, em 2013, uma análise descritiva dos nove pilares do
modelo SPLISS e levantados os principais pontos fortes e as oportunidades de melhoria do
modelo de formação de atletas de alto rendimento com base nas Ciências do Esporte adotado
pelo MTC.
Com base nesses resultados (Rohlfs, 2013), o presente trabalho apresenta como objetivo
aprofundar a análise descritiva do modelo de gestão desportiva de alto rendimento do MTC
com relação à Participação e Esporte de Base (Pilar 3) e Pesquisa Científica (Pilar 9) do modelo
SPLISS, e apresentar as ações implementadas na formação de atletas de alto rendimento por
meio da Gestão das Ciências do Esporte. Isso possibilitará um direcionamento para futuras
ações políticas e administrativas visando à formação de atletas para o clube e para o país.

2 | DESENVOLVIMENTO
O instrumento utilizado foi desenvolvido pelo consórcio de pesquisadores SPLISS, baseado
em nove pilares que levam ao sucesso esportivo internacional. Ele é composto por três
questionários padronizados e adaptados à realidade clubística para dirigentes, técnicos e
atletas do esporte de alto rendimento (Figura 1).
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Figura 1 - Modelo SPLISS (Sports Leading to Sporting Success) - pilares que levam ao sucesso esportivo internacional (adaptado de De Bosscher et al. 2008, 2009 apud Rohlfs, 2013).

O presente estudo será caracterizado como pesquisa quantitativa, dando sequência ao projeto
“A Gestão Desportiva de Alto Rendimento do Minas Tênis Clube sob a ótica do SPLISS”
(ROHLFS, 2013), aprofundando as análises nos pilares 3 e 9.
Pilar 3 - Participação Esportiva: importância de um número representativo de praticantes
para as modalidades esportivas da organização, de modo a alcançar o sucesso internacional
no alto rendimento.
Pilar 9 – Pesquisa Científica e Inovação: aplicabilidade da pesquisa científica na organização
esportiva, disseminação da informação e utilização da informação científica.
A amostra foi composta por 162 pessoas (122 homens - 75% / 40 mulheres - 25%), sendo 24
dirigentes (17 homens - 7 mulheres, com idade média de 45,21 anos e DP=9,47), 36 técnicos
(30 homens - 6 mulheres, com idade média de 41,53 anos e DP=10,20) e 101 atletas (75
homens - 26 mulheres, com idade média de 19,35 anos e DP=2,82) do Minas Tênis Clube.
Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, que permitem a descrição, a sumarização e a
interpretação das informações. Já os números foram apresentados através de gráficos, tabelas e
computação de várias medidas, tais como média e porcentagem, sempre utilizando o software
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 19.0.
Os participantes pertenciam às direções, comissões técnicas e equipes das modalidades
desenvolvidas no Minas Tênis Clube, como basquete, futsal, ginástica artística, ginástica de
trampolim, judô, natação, tênis e vôlei). Atletas e treinadores pertenciam a diferentes níveis
competitivos, englobando desde os três melhores colocados no mundo até os profissionais
com destaque nacional.
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Ao todo, 65% dos dirigentes ocupavam cargos de diretores e chefes de departamento das
modalidades participantes, entre os quais 83% trabalhavam em período integral (os demais
eram voluntários). O intervalo de tempo nestas funções variou entre 1 e 25 anos (média de
9,41 anos e DP=6,75).
O questionário do Pilar 3, que relaciona a participação esportiva e o sucesso no alto
rendimento, foi aplicado apenas aos dirigentes. Os resultados indicaram que:
30% dos dirigentes concordam totalmente e outros 55% concordam
que é importante ter um grande número de participantes nos esportes
ligados à sua confederação para alcançar o sucesso internacional (Figura 2).

Figura 2 – Posição dos dirigentes sobre a importância de um grande número de praticantes para as modalidades
esportivas da Confederação.

Em contrapartida, eles apontaram os seguintes problemas para a obtenção de resultados
expressivos mundialmente: o baixo nível técnico das competições, o número insuficiente
de campeonatos, a pouca qualidade na preparação física, a falta do controle de carga nos
treinamentos, presença insuficiente em torneios internacionais, incompatibilidade de horários
entre treinamentos e escola e os recursos financeiros escassos.
• 60% dos dirigentes entrevistados concordam que as diversas entidades esportivas no Brasil,
como o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e as confederações,
têm a obrigação de melhorar a qualidade dos clubes (Figura 3). De acordo com eles, o
suporte é feito por meio de cursos de gestão (69%), aporte financeiro (67%), apoio aos
clubes (50%). Já outras possibilidades de auxílio podem ser realizadas pela representação
de interesses (78%), pela estimulação da qualidade e certificação dos técnicos (46%) e pela
emissão de certificados de qualidade (83%).
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Figura 3 – Maneira como as diversas entidades esportivas, no Brasil, trabalham para melhorar a qualidade dos
clubes esportivos na opinião dos dirigentes do MTC.

O Pilar 9 se refere à presença de informação científica no esporte de alto rendimento. Em
resumo: como as nações fazem uma abordagem coordenada para a organização e a divulgação
de pesquisas e informações científicas (ROHLFS, 2013).
A busca pela inovação e a utilização da pesquisa científica aplicada no desenvolvimento do
esporte são questões-chave e estratégicas para o crescimento do esporte de alto rendimento.
Para os atletas, a aplicabilidade é de razoável a alta, coincidindo em parte com a visão dos
técnicos. Porém, os treinadores são mais pessimistas quanto ao modo de aplicação no MTC
(Figuras 4 e 5).

Figura 4 – Aplicabilidade da pesquisa científica no MTC do ponto de vista dos atletas.
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Figura 5 – Aplicabilidade da pesquisa científica no MTC do ponto de vista dos técnicos.

Sob a ótica dos dirigentes, o apoio científico a técnicos e atletas de alto rendimento foi
considerado insuficiente ou razoável (Figura 6).

Figura 6 – Apoio científico para técnicos e atletas de alto rendimento advindos das Confederações, segundo a
opinião os dirigentes do MTC.

Quanto à busca da inovação para o esporte no MTC, os dirigentes consideraram que o nível
varia entre razoável e bom (Figura 7).
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Figura 7 – Inovação para o esporte de alto rendimento no MTC, sob o ponto de vista dos dirigentes.

Tais dados ilustram o resultado das parcerias da área científica do MTC com instituições
de ensino superior, buscando aproximar as pesquisas científicas da prática esportiva. Dessa
forma, as respostas obtidas reafirmam o que foi levantado pelos pesquisadores da EEFE/
USP, que, em linhas gerais, apontam para um avanço significativo do país no setor com a
aproximação entre a universidade e o esporte.
Esse processo se intensificou a partir da década de 1990, graças à criação de cursos de pósgraduação na área. Apesar de se verificar uma maior consciência da pesquisa aplicada ao
esporte, o investimento ainda é muito baixo. O salto qualitativo e quantitativo em termos
científicos é evidente, mas ainda espera-se uma evolução.
Sobre a disseminação da informação, a opinião dos dirigentes é praticamente unânime (95%):
existe atividade de divulgação científica para os atletas e técnicos. Os treinadores (71%), por sua
vez, afirmam não receberem nem uma vez ao ano algum tipo de material sobre conhecimento
científico (Figura 9). Isso comprova uma necessidade de melhoria em relação à política de
divulgação científica, uma vez que o clube assina, desde 2011, dois periódicos científicos
internacionais (edições mensais e bimestrais). Além disso, o MTC possui um Departamento
de Integração das Ciências do Esporte, responsável pela coordenação e organização de livros,
periódicos, teses, dissertações, apostilas e outras produções acadêmicas de diversas áreas de
conhecimento aplicadas diretamente e/ou indiretamente ao esporte, disponível a todos os
profissionais da instituição.
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Figura 9 – Recebimento de material sobre pesquisa científica.

Em compensação, 85% dos técnicos afirmaram que o MTC realizou algum tipo de evento
para atualizá-los sobre pesquisas e conhecimento científico, o que comprova a preocupação da
instituição com a capacitação dos seus profissionais. Desde 2008, com a criação da Assessoria
Técnico-Científica, o clube promoveu 77 eventos científicos para atletas, pais, técnicos e
dirigentes (Figura 10).

Figura 10 – Realização de evento para atualização.

Em relação à utilização da informação científica, a maior parte dos atletas diz que o uso de
informações provenientes de pesquisas científicas é suficiente. Já os técnicos avaliam como
razoáveis as oportunidades de utilização das informações de pesquisas científicas em suas
modalidades (Figuras 11 e 12).
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Figura 11 – Utilização da informação científica pelos atletas no MTC.

Figura 12 – Utilização da informação científica pelos técnicos no MTC.

O fato de praticamente todos os dirigentes (95%) apontarem para a existência de um cientista
do esporte cooperando com os técnicos de alto rendimento indica que o MTC, através do
seu Departamento de Integração das Ciências do Esporte, busca melhorar a aplicabilidade e
a utilização das informações sobre a pesquisa científica.
O clube possui um plano de ação para descobrir e desenvolver novos talentos, trabalhando
com pesquisas científicas e banco de dados atualizado. As revelações do Minas recebem apoio
adequado durante a fase de desenvolvimento, enquanto os técnicos, sempre incentivados à
atualização e reciclagem quanto a conhecimentos científicos, são informados sobre novos
métodos de treinamento. Existe também um critério para a seleção dos atletas, com o clube
oferecendo a eles preparadores físicos, médicos, massagistas, nutricionistas, psicólogos e
fisioterapeutas.
Os pontos negativos apontados por Rohlfs (2013) no Pilar 3 (falta de apoio financeiro aos
atletas de alto rendimento e poucas competições internacionais) fizeram com que a nova
diretoria do Minas Tênis Clube implementasse mudanças na estrutura de gestão do esporte.
Foram desenvolvidos os seguintes processos estratégicos:
1. Avaliação de potencial dos alunos das escolas de formação esportiva para as equipes
de base.
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2.

Seleção de sócios e não sócios para as equipes de base.

3.

Planejamento e acompanhamento de treinos para o esporte de base.

4.

Desenvolvimento de parcerias públicas e privadas visando à formação de atletas.

5. Avaliação dos resultados em competições através de metodologia de análise e solução
de problemas.
No intuito de estimular o desenvolvimento e o aprimoramento dos processos pelo corpo
executivo, esses processos são acompanhados através de 14 indicadores, sendo avaliados
periodicamente pela diretoria de esporte.
1. Quantidade de alunos identificados com potencial para a base, conforme matriz de
avaliação.
2. Porcentagem de alunos das pré-equipes aprovados para as equipes de base, conforme
matriz de avaliação.
3. Número de não sócios identificados com potencial para integrar as equipes de base,
conforme matriz de avaliação.
4. Porcentagem de não sócios aprovados para as equipes de base, conforme matriz de
avaliação.
5.

Promoção de atletas da base para as equipes de ponta.

6.

Número de atletas nas seleções brasileiras de base.

7. Resultado nas competições das equipes de base, conforme aprovado com a diretoria.
Regra: 0% - 50%, 80% - 90%, meta - 110% a 150%.
8.

Porcentagem de atletas da base aprovados no rendimento escolar (ano escolar).

9.

Índice anual de satisfação dos pais e atletas (associados) das equipes de base.

10. Retenção de atletas (geral) nas equipes de base, conforme critérios da matriz de
identificação de desenvolvimento de atletas potenciais talentos.
11. Retenção de atletas (talento) nas equipes de base, conforme critérios da matriz.
12. Resultado nas competições das equipes de ponta, conforme aprovado com a diretoria.
13. Aprovação dos Projetos Incentivados (CBC/ICMS) e Convênios – Ministério do
Esporte.
14. Percentual de despesas com recursos próprios em relação às receitas sociais.
Após a constatação de alguns problemas na área, o processo de Ciências do Esporte passou a
ser aprimorado continuamente por meio da integração das ciências que atendem o esporte.
Para que o processo pudesse ser efetivo, criou-se, em abril de 2014, a Gerência Multidisciplinar
de Atendimento ao Esporte.
Assim, o MTC tem uma estratégia completa visando à melhoria do desempenho do atleta
e possui profissionais especializados nas seguintes áreas: Medicina, Psicologia, Fisioterapia,
Nutrição, Desenvolvimento motor, Preparação física e Fisiologia do exercício. Já os
funcionários de biomecânica e tecnologia do esporte auxiliam na melhora do desempenho
esportivo do atleta, determinando como ferramenta pedagógica e aprimoramento técnico a
utilização de imagens de seus fundamentos.
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Conforme descrito por Rohlfs e col. (2013), a gestão das ciências do esporte no MTC,
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 esportivo. Ou seja,
o reconhecimento de uma “unidade” suficientemente fundamentada na ética das ciências
funciona como um princípio regulador para o desenvolvimento das disciplinas que compõem
a ciência do esporte e, consequentemente, a evolução do atleta, como mostrado na figura 13.
Ø VISÃO GERAL DO MODELO MATRICIAL CIÊNCIAS DO ESPORTE

(PROCESSOS ENVOLVIDOS )

PROCESSO
SAÚDE

PROCESSO
INTEGRAÇÃO
DAS CIÊNCIAS
DO ESPORTE

PROCESSO
CONDICIONAMENTO
FÍSICO

PROCESSO
INTEGRAÇÃO
DAS CIÊNCIAS
DO ESPORTE

PERFIL
INTEGRAL
DO
ATLETA

PROCESSOS
TÉCNICO E
TÁTICO DA
MODALIDADE

COORDENA O PLANEJAMENTO
INTEGRADO DAS ATIVIDADES COM AS
ÁREAS ENVOLVIDAS, DEFININDO DE
FORMA CLARA O PRODUTOS FINAL
GERADO POR CADA ÁREA

EXECUTA AS ATIVIDADES EM SUA ÁREA
DE COMPETÊNCIA, INTERAGINDO COM
OS DEMAIS PROCESSOS,GERANDO OS
PRODUTOS, DE ACORDO COM O
PLANEJAMENTO INTEGRADO.

RECEBE O PRODUTO FINAL DE CADA
ÁREA, CONFORME CRONOGRAMA , PARA
ANÁSISE DAS CONDIÇÕES DO ATLETA,
NUMA VISÃO INTEGRAL,
ESTABELECENDO AS AÇÕES DE
MELHORIA COM AS ÁREAS

DEFINE O NÍVEL DE
COMPETITIVIDADE
DO
ATLETA

Figura 13 – Modelo Matricial das Ciências do Esporte adotado pelo Minas Tênis Clube (MARQUES, 2012
apud Rohlfs e col. 20.

3 | CONCLUSÃO
A partir da análise dos pilares Participação e Esporte de Base e Pesquisa Científica, sem falar
na apresentação das ações de melhoria implementadas pela nova diretoria na formação de
atletas, pode-se concluir que o MTC tem compromisso com metas e resultados. As decisões
tomadas pela diretoria foram baseadas nos estudos sobre sucesso esportivo internacional e na
pesquisa inédita de Rohlfs (2013), que adaptou o modelo SPLISS para avaliar a Gestão do
Esporte no MTC.
A formalização da Gestão Estratégica por Resultado no Esporte embasada na integração
das Ciências do Esporte, permite a uniformidade de pensamentos, direcionando-os para
objetivos comuns representados no Mapa Estratégico e avaliados por indicadores. A avaliação
estruturada, periódica e permanente de desempenho dos indicadores estratégicos é o estímulo
para o aprimoramento dos processos pelo Corpo Executivo, assim como o alinhamento
com os dirigentes. O modelo de gestão do esporte do Minas Tênis Clube, representado por
indicadores, favorece a compreensão da situação atual e a situação desejada pelo clube no que
se refere a resultados.
A expectativa é que esse trabalho sirva de base para as ações que visam à excelência de gestão
esportiva no clube e também para a estruturação da política do esporte brasileiro.
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RESUMO

Buscar um mapa estratégico que torne real a visão da organização e das partes interessadas
pode conduzir uma empresa a ser altamente competitiva e a sobreviver por muito tempo. O
estudo tem como objetivo analisar o planejamento estratégico das diversas áreas da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM) e propor o seu alinhamento em um novo modelo de mapa estratégico. A partir disso, será possível comparar as metas estratégicas escolhidas com os atuais e os futuros projetos da CBPM (este trabalho apresentou o alinhamento em
Excelência Competitiva – planejamento estratégico de terceira geração de Magalhães (2012)).
Assim, ao final do estudo, pôde-se verificar por meio da ferramenta de matriz estratégica - que
relaciona projetos versus objetivos –, que parte dos objetivos estratégicos elencados pelo estudo e inseridos no novo mapa não contava com projetos a serem executados. A sugestão aqui
é elaborar e hierarquizar novos programas, respeitando a atual limitação de recursos humanos
e financeiros da confederação.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Mapa Estratégico, Alinhamento Estratégico, Pentatlo Moderno.

ABSTRACT

Search a type of strategic map that makes real the vision of the organization and expectations of
all stakeholders can lead the company to be highly competitive and survive in the long term. The
study aimed to analyze the strategic planning of the various stakeholders of the Brazilian Modern
Pentathlon Confederation (CBPM) and propose to align these on a new model of strategic map
for the federation. Thereby, it will be possible compare the chosen strategic objectives with current
and future projects of CBPM (this study showed the alignment in Competitive Excellence model
- strategic planning third generation of Magalhães (2012)). Thus, we could verify by applying a
tool called strategic matrix – that connect projects versus objectives –, that some of the strategic
objectives listed and included in the new map didn’t have projects to be executed. The suggestion
here is to develop and prioritize new projects, following the current limited human and financial
resources of CBPM.
Keywords: Strategic Planning, Strategic Map, Strategic Alignment, Modern Pentathlon.
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1 | INTRODUÇÃO
Qualquer organização que almeje o crescimento precisa inovar e descobrir novos caminhos
para se diferenciar da concorrência. Apesar de serem entidades sem fins lucrativos, as
organizações esportivas olímpicas, são empresas que precisam ser administradas como um
negócio, gerando resultados, tangíveis ou intangíveis, para a sociedade. O gestor esportivo
deve conhecer as múltiplas facetas de uma gestão integrada eficiente.
O planejamento estratégico, que reúne conceitos e ferramentas à disposição dos executivos,
é dinâmico e evolutivo. Ou seja, precisa de atualizações constantes para que o administrador
empregue com eficiência a melhor arma para atingir seus objetivos. Sobre o tema, vale destacar
o que descreve Moura (2010, p.7):
“Todas as entidades e organizações, incluindo as de caráter esportivo, veem-se submetidas hoje em dia a
uma mudança permanente em seu entorno, em seus objetivos, em sua forma de atuar, em suas expectativas
e na disponibilidade de recursos. Por tudo isso, as organizações – assim como os indivíduos – veem-se
obrigadas, cada vez mais, a refletir sobre o caminho a adotar no futuro, sobre o que fazer, qual a direção
a tomar. Em resumo, as entidades – e as pessoas – veem-se obrigadas a planejar.”

Segundo Kaplan e Norton (2008, p.10), os gestores devem planejar uma estratégia mediante
o emprego e o desenvolvimento de objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas e
orçamentos que orientam a ação e a alocação de recursos para a obtenção dos resultados
desejados. Entretanto, antes de formular qualquer estratégia, os gestores devem chegar a um
acordo conceitual sobre algumas definições fundamentais, como a declaração de missão,
valores e visão, como definem Kaplan e Norton (2008, p.6).
De acordo com McKeown (2013), estratégia significa “moldar o futuro”. Para ele, a perfeita
compreensão desse conceito só é compreendida após respondermos algumas perguntas: Onde
estamos? Para onde queremos ir? Quais mudanças têm de ser feitas? Como elas devem ser
feitas? Como medir o seu progresso?
Magalhães (2010, p.14) segue uma linha de raciocínio diferente, definindo o termo como um
caminho escolhido para concentrar esforços com o objetivo de tornar real a visão da organização.
A gestão estratégica, por sua vez, é a aplicação de um plano dirigido para se cumprir metas e
objetivos de longo prazo, atribuindo os recursos necessários para tal (CAMY e ROBINSON,
2008). Enquanto os objetivos estratégicos são a base para a sobrevivência de uma organização
competitiva por um período extenso, na qual são estabelecidos o direcionamento da empresa
e a distribuição dos recursos. Eles ajudam a reforçar a missão e a esboçar os valores da
organização com mais detalhes (CAMY e ROBINSON, 2008). Por fim, o objetivo estratégico
ainda significa um avanço intermediário que uma entidade pretende alcançar para que a sua
principal estratégia tenha sucesso (KAPLAN; NORTON, 2008).
A missão é a razão de ser da organização, devendo refletir o propósito fundamental da
entidade (KAPLAN; NORTON, 2008). Além disso, cria riqueza e satisfaz às necessidades
de acionistas, gestores e empregados (MAGALHÃES, 2010, p.109). Os valores são os
princípios da entidade (CAMY e ROBINSON, 2008), os que prescrevem suas atitudes,
comportamentos e caráter (KAPLAN; NORTON, 2008, p.38). E a visão “define os objetivos
de médios e longos prazos (3 a 10 anos) da organização. Deve ser orientada para o mercado
e expressar – geralmente em termos visionários – como a empresa quer ser vista pelo mundo
(KAPLAN; NORTON, 2008, p.40)”.
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Após uma primeira apresentação de conceitos essenciais de uma estratégia, existem outros
que ainda precisam ser elucidados. Entre eles, o mapa estratégico.
“Um mapa estratégico é a representação visual em uma página de todas as dimensões da estratégia, que
denominamos temas estratégicos [...]. Reúnem objetivos correlatos em quatro a seis temas estratégicos,
que representam os grandes pilares da estratégia. Ao desenvolver os mapas estratégicos em torno de um
conjunto de temas estratégicos, os gestores conseguem planejar e gerenciar cada um dos principais pilares
da estratégia separadamente, ao mesmo tempo em que os operam como um todo coerente.” (KAPLAN;
NORTON, 2008,p.10-11).

Magalhães (2010, p.81) argumenta que a definição sugerida por Kaplan e Norton (2008)
enfatiza as medidas financeiras sem considerar a existência de interdependência entre as
perspectivas e sem atender às partes interessadas. Para ele, há uma dificuldade das empresas
em preencher e desdobrar os objetivos estratégicos em termos de resultados nos modelos de
mapas tradicionais. Em seu modelo de mapa, Magalhães (2012) inclui termos novos, como
competitividade, organizações vivas, recompensas, orientação para o valor e sustentabilidade
dos sistemas, todas condições discutidas a partir do século XXI. Ele aborda um mapa
estratégico que permite a identificação do papel das necessidades e das recompensas de
cada parte interessada, utilizando-se disso para medir o crescimento do valor agregado e o
desenvolvimento de uma estratégia integrada que equilibre os interesses de todas as partes
(Magalhães, 2012, p. 51). Mas o que são essas recompensas?
“É a expressão resultante de um conjunto de atividades ou ações; é a medida do retorno positivo
de determinado esforço; servem para avaliar a atuação dos gestores em termos de resultados para os
stakeholders; devem ser medidas em termos de resultados econômico-financeiros, impactos sociais e
benefícios para os indivíduos.” (MAGALHÃES, 2010, p.16).

E o que são partes interessadas?
“Indivíduos ou grupos, ou outras organizações, que interagem no ambiente interno e externo à organização
e têm interesse ou uma aposta, ou são afetados, ou, ainda, têm uma relação direta ou indireta com ou
sobre a organização.” (MAGALHÃES, 2012, p.43).

Magalhães (2012, p.46-47), ainda afirma que a estratégia a ser estabelecida pela organização
inicia-se pela definição das partes interessadas e os planos gerados. A partir de então, devem
sugerir que o conjunto de objetivos seja desenhado de modo a equilibrar, da melhor forma
possível, as expectativas das partes interessadas, hierarquizadas em termos de legitimidade,
poder e urgência. Nesse modelo de Gestão Competitiva, Magalhães (2010, p.131) descreve
os filtros que o embasam, denominado Inovação – Conhecimento – Empreendedorismo. A
sua função é “filtrar para a organização o ambiente externo, os elementos da competitividade
sistêmica e os fundamentos preconizados de gestão como governança, liderança, visão de
futuro, entre outros.” Na sequência, são apresentados os capitais gerenciáveis, como Processos,
Pessoas, Tecnologia, Mercado e Parcerias (PPTMP):
“Processos – As melhorias em processos resultam em produtos mais baratos e de melhor benefício.
Pessoas – O crescimento da organização acarreta desenvolvimentos individuais, prestígio e empregabilidade
para as pessoas.
Tecnologia – Os investimentos em P&D geram produtos e serviços que atendem melhor às necessidades
das pessoas.
Mercado – Melhores políticas de distribuição e comunicação implicam mercados mais fortes.
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Parcerias – As redes de relacionamento e de negócios viabilizam soluções inacessíveis individualmente”
(MAGALHÃES, 2010, p.54-55).

Eles facilitam a “identificação das sinergias dentro das redes e, sobremaneira, a classificação
e o alinhamento dos objetivos estratégicos, para posterior geração de indicadores e seus
desdobramentos” (MAGALHÃES, 2010, p.163). A seguir, estes capitais gerenciáveis
produzem as Recompensas SOI (acrônimo derivado de Sociedade, Organização e
Indivíduos): “resultados saudáveis para a Sociedade do entorno, para a Organização em si, e
para os Indivíduos que dela participam.” (MAGALHÃES, 2010, p.18). E, finalmente, este
modelo deve garantir que todas as expectativas das partes interessadas estejam mapeadas
e alinhadas.
Explicados os conceitos, o foco passa a ser a Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno,
órgão nacional responsável pela prática da modalidade esportiva no Brasil. A história do
pentatlo moderno no país pode ser dividida em dois momentos. No primeiro, com duração
até 21 de outubro de 2001, a modalidade era dirigida pela Confederação Brasileira de
Desportos Terrestres (CBDT). Depois, já com a CBPM, o país obteve alguns resultados
esportivos expressivos: medalhas nos Jogos Pan-americanos Rio 2007, nos Jogos Olímpicos
Londres 2012 e no Mundial de 2013, detendo também o recorde mundial no tiro. Essa é uma
demonstração de que a modalidade está em fase ascendente.
No entanto, certas áreas da CBPM carecem de evolução, sobretudo no setor de planejamento
estratégico. Atualmente, o cenário aponta para uma necessidade de manutenção dos resultados
já conquistados e também para um desejo de crescimento contínuo, permitindo que, com a
adoção de uma gestão estratégica, novos projetos deem sequência a uma trajetória sustentável
e vencedora no futuro.
Portanto, o intuito deste trabalho é analisar o planejamento estratégico das diversas partes
interessadas junto à CBPM e propor o alinhamento dos objetivos com um único e novo modelo
de mapa. Em caso de êxito, a entidade poderá comparar todas as metas escolhidas com os
atuais e futuros projetos da confederação, contribuindo diretamente para o desenvolvimento
do pentatlo moderno no Brasil, principal missão da CBPM. O estudo pretende discutir
também a seguinte afirmação:
“Embora as organizações disponham de uma ampla gama de ferramentas para desenvolvimento e gestão
de suas estratégias e operações, ainda carecem de um conceito ou modelo para orientar sua efetiva
integração. Os gestores hoje se defrontam com a questão de como conseguir que esses vários recursos
de planejamento estratégico e de melhorias operacionais trabalhem juntos como um sistema
coerente. A implementação de tais ferramentas é conduzida de forma isolada e com pouca integração
e coordenação entre elas. A única característica comum ou padrão na maioria dos sistemas de gestão
de empresas é o orçamento financeiro, que ainda é usado como principal ferramenta de coordenação,
previsão e avaliação do desempenho.” (KAPLAN; NORTON, 2008, p.7).

2 | DESENVOLVIMENTO
O presente estudo é uma pesquisa bibliográfica e documental, de abordagem exploratória e
descritiva. Assim como define Meira et al. (2012), as fundamentações teóricas para elaboração
deste trabalho foram obtidas a partir de levantamento documental e bibliográfico, busca em
sites, banco de dados do Curso Avançado de Gestão Esportiva do Instituto Olímpico Brasileiro
(IOB) e livros especializados. O material bibliográfico restringiu-se a cinco livros e quatro
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artigos. Além disso, utilizou-se fontes documentais institucionais nos sites do Ministério do
Esporte, da Secretaria Nacional de Alto Rendimento, do Comitê Olímpico do Brasil (COB),
da Union International de Pentathlon Moderne (UIPM), da Comissão de Desportos do Exército
(CDE), do Ministério da Defesa e da Comissão Desportiva Militar do Brasil, bem como da
atual sugestão de mapa estratégico da CBPM. Os descritores definidos para busca nos sites
do Google Acadêmico, da biblioteca do COB e do IOB foram: planejamento estratégico,
planejamento empresarial, alinhamento estratégico, gestão estratégica e, de acordo com os
objetivos do estudo, mapa estratégico. As pesquisas foram realizadas entre 7 de abril e 19 de
junho de 2014.
A análise do material ocorreu em duas etapas: o levantamento de conceitos sobre planejamento,
com um mapa estratégico que alinhe todas as partes interessadas, e a separação dos objetivos
estratégicos a serem alinhados, colocando-os nos capitais organizacionais do modelo sugerido.
Por fim, elaborou-se um novo mapa estratégico, confeccionado uma matriz que alinhasse os
novos objetivos com os projetos da CBPM.
O mapa estratégico da Gestão Competitiva, elaborado por Magalhães (2012), é o que
melhor se adapta ao propósito deste estudo, pois garante que todas as expectativas das partes
interessadas estejam mapeadas e alinhadas. Além de possibilitar recompensas para a sociedade,
organização e indivíduos e uma distribuição equânime.
Dentre as partes interessadas, estão Ministério do Esporte, Secretaria Nacional de Alto
Rendimento, COB, UIPM, CDE, Ministério da Defesa e Comissão Desportiva Militar
do Brasil. Excetuando o COB, todas elas ainda não possuem um planejamento estratégico
completo que possua um mapa estratégico institucional ou objetivos estratégicos definidos.
Sendo assim, com elas pode-se levantar apenas normas, decisões de reunião de conselho
executivo e partes de um planejamento estratégico, com alguns objetivos, missão e visão. Já
no caso do COB, que possui um mapa estratégico desde 2011 (KAPLAN E NORTON,
2008), os dados puderam ser mais bem aproveitados para alinhamento e construção de um
mapa integrado entre as partes interessadas.
Os resultados a seguir descrevem os objetivos e as ações elencados por parte interessada e que
os transforma em objetivos estratégicos mensuráveis e controláveis, por vezes repetindo os
verbos para que eles sejam factíveis e aproveitados no mapa de Gestão Competitiva.
Abordando especificamente o caso da UIPM, verificou-se que essa entidade também não
possuía tal ferramenta de gestão. Os únicos dados coletados vêm do site oficial da entidade,
com objetivos presentes no estatuto e na decisão final da reunião do conselho executivo de
2013 (Quadro 1).
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Objetivos/ Ações
Transformar o Pentatlo Moderno em um
esporte mais acessível, independentemente de
sexo, idade ou origem étnica.
Proporcionar uma oportunidade única para
o crescimento do esporte em todos os níveis
socioeconômicos.
Promover o desenvolvimento do pentatlo
moderno com o fornecimento de
equipamentos de baixo custo.

Objetivos estratégicos

Proporcionar o crescimento do esporte
em todos os níveis socioeconômicos,
independentemente de sexo, idade ou origem
étnica, com o fornecimento de equipamentos
de baixo custo.

Implementar o triatlo moderno.

Implementar o triatlo moderno.

Parcerias com a TV.

Realizar parceria com a mídia.

Quadro 1 – Objetivos estratégicos da UIPM para a CBPM. / Fonte: elaborado pelo autor

Situação idêntica aconteceu na Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, integrada
ao Ministério do Esporte, com a inexistência de um mapa estratégico. Porém, no site oficial,
pode-se verificar a missão do órgão e o Plano Brasil Medalhas 2016, no qual constam certos
objetivos e ações que direcionam a um alinhamento com a CBPM (Quadro 2).
Objetivos/ Ações

Objetivos estratégicos

Realizar estudos, planejar, coordenar e
supervisionar o desenvolvimento do esporte.

Realizar estudos, planejar, coordenar e
supervisionar o desenvolvimento do esporte.

Execução de ações promocionais de eventos.

Promover eventos.

Coordenar, formular e implementar a
política relativa aos esportes voltados
para competição, desenvolvendo gestões
de planejamento, avaliação e controle de
programas, projetos e ações.

Planejar, avaliar e controlar programas,
projetos e ações do pentatlo moderno.

Manter intercâmbio com organismos
públicos e privados, nacionais, internacionais
e governos estrangeiros, em prol do
desenvolvimento do esporte de alto
rendimento.

Realizar intercâmbio com organismos públicos
e privados, nacionais, internacionais, em
prol do desenvolvimento do esporte de alto
rendimento.

Apoio ao aprimoramento da gestão das
confederações.

Aprimorar a gestão da confederação com o
apoio do Ministério do Esporte.

Apoio ao atleta (bolsa, equipe técnica,
equipamentos, treinamento e competições no
Brasil e exterior).

Realizar medidas administrativas para receber
o apoio ao atleta (bolsa, equipe técnica,
equipamentos, treinamento e competições no
Brasil e no exterior) do Ministério do Esporte.

Apoio a centros de treinamento (construção;
seleção em conjunto com as confederações,
clubes, estados e municípios; reforma e
operação; aquisição de material esportivo).

Realizar medidas administrativas para receber
o apoio para a construção de centros de
treinamento.

Apoio de empresa estatal (Banco do Brasil) ao
Pentatlo Moderno.

Firmar parceria com empresa estatal.

Quadro 2 – Objetivos estratégicos do Ministério do Esporte para a CBPM. / Fonte: elaborado pelo autor

O Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, antiga Comissão Desportiva
Militar do Brasil, por sua vez, dispunha apenas de um documento com determinados objetivos
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e finalidades que orientam sua atuação frente ao desporto militar (instrução normativa de
19 de setembro de 2013), cuja função é aprovar as diretrizes que nortearão os trabalhos da
instituição entre 2014 e 2016. Os objetivos correlatos ao interesse do Pentatlo Moderno
podem ser vistos no Quadro 3.
Objetivos/ Ações

Objetivos estratégicos

Coordenar, definir e estabelecer parâmetros
e prioridades do desporto militar para o
Programa de Incorporação de Atletas de Alto
Rendimento das respectivas Forças.

Incentivar a participação no Programa de
Incorporação de Atletas de Alto Rendimento
das Forças Armadas.

Auxiliar o esporte nacional, principalmente
em relação à participação do Brasil nos Jogos
Olímpicos de 2016.

Auxiliar o esporte nacional, principalmente
em relação à participação do Brasil nos Jogos
Olímpicos de 2016.

Organizar workshops, simpósios e seminários
com a presença das [...] e entidades esportivas
de interesse do Departamento de Desporto
Militar, para tratar das ações referentes ao
ciclo esportivo 2014/2016.

Participar de workshops, simpósios e
seminários em conjunto com o desporto
militar, sempre que houver ações para o
desenvolvimento do pentatlo moderno.

Coordenar, junto ao COB e confederações
esportivas, o calendário de participação dos
atletas militares de alto rendimento nos
Campeonatos Mundiais Militares do CISM e
outros torneios no período.

Coordenar, junto ao COB e confederações
esportivas, o calendário de participação dos
atletas militares de alto rendimento nos
Campeonatos Mundiais Militares do CISM e
outros torneios no período.

Obter prioridade entre as modalidades:
pentatlo moderno como a oitava de um
total de 16. Quanto às equipes femininas, ela
passaria a ser a segunda.

Realizar ações para que as Forças Armadas
façam do pentatlo moderno uma de suas
principais modalidades esportivas.

Quadro 3 – Objetivos estratégicos da CDMB para a CBPM. / Fonte: elaborado pelo autor

Quanto à CDE, organização militar do Exército Brasileiro voltada ao desporto, a busca por
um mapa ou objetivos estratégicos foi verificada junto ao site oficial, cujos objetivos, missão e
visão estão alinhados à CBPM (Quadro 4).
Objetivos/ Ações

Objetivos estratégicos

Contribuir para o desenvolvimento do
desporto nacional.

Contribuir para o desenvolvimento do
desporto nacional.

Divulgar o desporto militar no âmbito da Força
Terrestre e meio civil.

Divulgar o pentatlo moderno no meio militar
e civil.

Promover a integração com as entidades
nacionais de administração do esporte.

Promover a integração com outras entidades
nacionais de administração do esporte.

Quadro 4 – Objetivos estratégicos da CDE para a CBPM. / Fonte: elaborado pelo autor

Quanto ao COB, único com mapa estratégico definido e atualizado, “percebe-se que a
instituição tem rumado na direção da excelência gerencial (França, 2013)”. As informações
foram extraídas do site oficial (Quadro 5).
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Objetivos/ Ações

Objetivos estratégicos

Inovar.

Investir em inovação.

Informação de progresso.

Comunicar o progresso.

Perspectivas Futuras.

Gerar perspectivas futuras, principalmente
para as partes interessadas.
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Transparência.

Ser transparente em suas ações.

Aumentar e manter o número de atletas
classificados.

Conquistas no esporte.

Aumentar e manter o número de finalistas.
Apoio na participação de competições.

Apoiar a participação nas competições.

Suporte financeiro.

Dar suporte financeiro a seus projetos.

Estruturação do treinamento.

Estruturar o treinamento.

Conhecimento técnico especializado.

Investir em conhecimento técnico
especializado.

Suporte à evolução organizacional.

Evoluir na parte organizacional.

Repasse financeiro justo e transparente para as
confederações.
Gerenciar recursos para as confederações a
partir de meritocracia e transparência.

Repassar recursos para as federações a partir
de meritocracia e transparência, quando
possível.

Bom potencial de retorno.

Atrair investidores.

Uso eficiente do recurso.

Usar os recursos de forma eficiente.

Transformar mais atletas em ídolos.

Transformar mais atletas em ídolos.

Melhorar a comunicação interna.

Melhorar a comunicação interna.

Desenvolver a gestão do conhecimento.

Desenvolver a gestão do conhecimento.

Atrair e reter talentos.

Atrair e reter talentos.

Garantir que dispomos das pessoas certas nos
lugares certos.

Garantir que dispomos das pessoas certas nos
lugares certos.

Desenvolver competências estratégicas.

Desenvolver competências estratégicas.

Melhorar a eficiência dos processos
administrativos.

Melhorar a eficiência dos processos
administrativos.

Maximizar a captação de recursos.

Maximizar a captação de recursos.

Capacitar gestores esportivos.

Capacitar gestores esportivos.

Desenvolver e suportar atletas de alto
rendimento.

Desenvolver e suportar atletas de alto
rendimento.

Desenvolver treinadores de alto rendimento.

Desenvolver treinadores de alto rendimento.

Auxiliar as confederações na identificação de
atletas.

Realizar parceria com o COB na identificação
de atletas.

Fomentar a maturidade profissional das
entidades esportivas.

Fomentar a maturidade profissional.

Desenvolver o Centro Olímpico de
Treinamento e apoiar centros de treinamento
de alto rendimento.

Gerenciar os centros de treinamento.

Aperfeiçoar os serviços de ciência do esporte.

Usar os serviços de ciência do esporte.

Desenvolver sistema de inteligência
competitiva.

Desenvolver, em conjunto com o COB, sistema
de inteligência competitiva.

Programa de formação e transição de carreira.

Fomentar a formação e transição de carreira
no pentatlo moderno.

Quadro 5 – Objetivos estratégicos do COB para a CBPM. / Fonte: elaborado pelo autor

E, finalmente, no Quadro 6, há a análise da própria CBPM. No mapa estratégico, conforme
modelo de Kaplan e Norton (2008), elencam-se os seguintes objetivos estratégicos:
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Objetivos/ Ações

Objetivos estratégicos

Inovar.

Investir em inovação.

Comunicar o progresso do pentatlo moderno.

Comunicar o progresso.

Transparência.

Ser transparente nas suas ações.

Aumentar o número de atletas classificados
nos Jogos Olímpicos.

Aumentar o número de atletas classificados
nos Jogos Olímpicos.

Apoio nas competições.

Apoiar a participação nas competições.

Suporte financeiro.

Dar suporte financeiro a seus projetos.

Estruturação do treinamento.

Estruturar o treinamento.

Aumentar o orçamento do pentatlo moderno.
Gerenciar recursos para atletas por
desempenho.
Melhorar a comunicação interna.
Desenvolver competências estratégicas.

Aumentar o orçamento do pentatlo moderno.
Gerenciar recursos para atletas por
desempenho.
Melhorar a comunicação interna.
Desenvolver competências estratégicas.

Criar bases de conhecimento.

Criar bases de conhecimento.

Desenvolver pessoas.

Desenvolver pessoas.

Melhorar a eficiência dos processos
administrativos.

Melhorar a eficiência dos processos
administrativos.

Maximizar a captação de recursos.

Maximizar a captação de recursos.

Aumentar o número de federações.

Fomentar o aumentar do número de
federações.

Fomentar a entrada no pentatlo através do
triatlo moderno.
Desenvolver a comissão técnica.

Implementar o triatlo moderno.
Desenvolver a comissão técnica.

Aprimorar a detecção de talentos.

Aprimorar a detecção de talentos.

Desenvolver os CTs e o Projeto PentaJovem
para o futuro.

Desenvolver os CTs e o Projeto PentaJovem.

Quadro 6 – Objetivos estratégicos da CBPM. / Fonte: elaborado pelo autor

Após o levantamento dos objetivos de cada parte interessada e o seu desdobramento
em objetivos estratégicos e recompensas, pode-se definir, na Figura 1, os objetivos e as
recompensas que atendem à maioria. Esse novo mapa estratégico para a CBPM alinha as partes
interessadas e possibilita as recompensas SOI. Ademais, realiza uma distribuição equânime
e sem hierarquia dos objetivos estratégicos em seus capitais gerenciáveis do PPTMP. É bom
esclarecer que, no caso das recompensas SOI (resultados almejados no mapa da Figura 1),
parte dos resultados carece de definição, como a transparência (nesse caso, tudo que esteja
relacionado à divulgação aberta e irrestrita para a sociedade, principalmente quanto ao
emprego dos recursos financeiros).
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Figura 1 - Mapa estratégico da CBPM. / Fonte: elaborada pelo autor, conforme modelo de Magalhães (2012).

Após a construção do mapa, houve a necessidade da elaboração de uma matriz que pudesse
demonstrar o alinhamento dos novos objetivos estratégicos elencados no novo mapa (Figura
1) com os projetos vigentes e futuros da CBPM. Essa matriz estratégica (Tabela 1) foi um
modelo construído para identificar a relação de projetos versus objetivos, verificando que 14
objetivos estratégicos ainda estão sem projetos.
Tabela 1 – Matriz Estratégica (Projetos x Objetivos) da CBPM
Beta

Alpha

Marco Zero

Esp. ( ME e COB)

PentaJovem

Projetos

Objetivos (capitais organizacionais)
Controlar o uso eficiente e por desempenho dos recursos (processos).

x

Disponibilizar a prestação de contas (processos).
x

Propor e gerir o apoio na participação de competições (processos).
x

x

Desenvolver competências estratégicas (processos).

x

x

Melhorar a eficiência dos processos administrativos (processos).

x

x

Melhorar a comunicação interna (processos).
Desenvolver treinadores de alto rendimento (pessoas).
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Programar a transição de carreira (pessoas).
x

Capacitar gestores esportivos (pessoas).

x

x

Manter as pessoas certas nos lugares certos (pessoas).

x

Desenvolver a gestão do conhecimento (pessoas).

x

Desenvolver a profissionalização das pessoas (pessoas).

x

Criar bases de conhecimento (pessoas).
Aperfeiçoar os serviços de ciência do esporte com apoio do COB e
Exército (tecnologia).
Aprimorar a detecção de talentos (tecnologia).
Desenvolver sistemas de inteligência competitiva (tecnologia).
Desenvolver os centros de treinamento em coordenação e apoio do
Ministério do Esporte (tecnologia).

x

Investir em inovação (mercado).
Implementar o Triatlo Moderno (mercado).
Comunicar o progresso (mercado).
Desenvolver ações de promoção de eventos em coordenação e apoio do
Ministério do Esporte (mercado).
Promover o desenvolvimento do Pentatlo Moderno com o fornecimento
de equipamentos de baixo custo (mercado).
x

Ampliar o número de federações (mercado).
Aumentar o orçamento (parcerias).
Buscar a mídia (parcerias).
Atuar com empresa estatal (parcerias).

x

Trabalhar com o ME, o COB, o Exército, as federações e as prefeituras
(parcerias).

Fonte – elaborada pelo autor

3 | CONCLUSÃO
Embora o estudo tenha limitado a escolha das partes interessadas, deixando de fora atletas,
técnicos e federações esportivas por critérios de poder, legitimidade e urgência (MAGALHÃES
2012, p.43), ele permitiu uma análise do planejamento estratégico de diversas partes
interessadas da CBPM e propôs o alinhamento dos objetivos estratégicos delas com os seus
em um único modelo de mapa estratégico. Dessa forma, foi possível comparar os objetivos
escolhidos com os atuais e futuros projetos da CBPM.
A alta administração da CBPM precisa ter pleno conhecimento sobre o uso do mapa
estratégico, especialmente sobre a aplicação do modelo de gestão competitiva sugerido por
Magalhães (2012) e ratificado por Kaplan e Norton (2008, p.127): todos devem compreender
a estratégia e permanecerem altamente motivados, pois o sucesso em sua execução só será
efetivo se houver a participação das pessoas envolvidas no processo, conforme descrevem Kim
e Mauborgne (2005, p.169):
“Deve-se promover uma cultura de confiança e comprometimento, que motive as pessoas a executar
a estratégia combinada, não se limitando à observância da regra, mas se impregnando de seu próprio
espírito. O coração e a mente das pessoas precisam alinhar-se com a nova estratégia, de modo que, como
indivíduos, a abracem de maneira espontânea, dispostos a ir além da execução compulsória e cooperando
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voluntariamente para sua realização.”

Contudo, ainda que este trabalho tenha proposto um novo mapa estratégico com 27 objetivos
estratégicos alinhados às partes interessadas, ele não pode ser considerado um produto final.
A CBPM, juntamente com seus parceiros, precisa validar esses objetivos e hierarquizar os
projetos elencados na matriz estratégica. De todo modo, os assuntos aqui tratados abriram
portas para uma nova abordagem estratégica da CBPM. Com essa ferramenta, a entidade
poderá atender todas as partes interessadas e priorizar os atuais e futuros projetos que visam
ao desenvolvimento do pentatlo moderno no Brasil.
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise do modelo de gestão adotado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) após a intervenção judicial sofrida em 2011. Foram detalhados
e discutidos os seguintes temas: diagnóstico do problema que levou à intervenção, processo
de escolha do atual modelo de gestão, descrição do modelo escolhido e metodologia adotada,
bem como os resultados obtidos em relação às metas estabelecidas para a gestão atual. A partir
da análise dos dados, pode-se afirmar que a escolha e a implementação do modelo adequado
determinaram a sobrevivência da CBBd e abriram novas perspectivas futuras. A principal
contribuição deste estudo é a discussão dos resultados apresentados, visando a sua aplicação
nas demais Organizações Esportivas Olímpicas (OEO) que passaram por situações similares
às que determinaram a intervenção da CBBd.
Palavras-chave: Badminton; Intervenção; Sobrevivência; Gestão.

ABSTRACT

This project presents an analysis of the management model adopted by the Brazilian Confederation
of Badminton (CBBd) after the judicial intervention in 2011. The following topics were detailed
and discussed: the diagnosis that led to the intervention of the association, the process of choosing
a new management model, the description of the chosen model and the methodology that has been
adopted, as well as the results obtained in relation to the targets set for the current management.
From the data analyzed in this study, it’s clear that the choice and the implementation of an appropriate model determined the survival of CBBd and opened up new prospects for its future. It’s
main contribution is the results analysis discussion presented here focusing on its applicability in
other Olympic Sports Organizations (OSO), who have been through similar situations to have
determined the CBBd’s judicial intervention.
Keywords: Badminton; Intervention; Survival; Management.
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1 | INTRODUÇÃO
A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) foi fundada em 12 de outubro de 1993,
um ano após a modalidade integrar o programa olímpico, em Barcelona 1992. A entidade
é responsável pelo desenvolvimento do esporte em território nacional e tem o desafio de
administrar, difundir e incentivar a prática do badminton em todos os níveis. Seu estatuto,
aprovado pelas instituições filiadas (16 federações até o final de 2013), segue as leis federais
e prevê políticas de crescimento para o resgate de valores esportivos, culturais e sociais para a
formação de campeões dentro e fora das quadras.
No momento em que este trabalho foi concluído, o país registrava 60 mil praticantes, a maioria
na Região Sudeste. Já a Região Nordeste é a que apresenta o maior índice de crescimento. Em
2016, os Jogos Olímpicos contarão pela primeira vez com a participação de atletas brasileiros.
Por conta de um descumprimento de estatuto, a CBBd passou por uma intervenção jurídica entre
março de 2011 e março de 2012. A irregularidade ocorreu em abril de 2007, com a não realização
da assembleia de prestação de contas do exercício anterior. Uma ação judicial determinou a
intervenção e a destituição da diretoria, que seguia no comando até a publicação da sentença. Com
isso, grande parte das atividades desenvolvida por aquela gestão acabou interrompida.
Durante esse período, as federações filiadas à CBBd se reuniram duas vezes e discutiram
os principais problemas da instituição. Após a realização de novas eleições, a nova diretoria
organizou novos encontros e ficou comprovado que a entidade não atendia às principais
necessidades para o desenvolvimento do badminton; não cumpria todos os artigos de
seu estatuto; não transmitia confiança a atletas e gestores das federações-membros, que
desconfiavam dos dirigentes; registrava alta rotatividade de funcionários em todos os escalões;
administrava mal os recursos; mostrava incompetência na gestão de conflitos; não conseguia
desenvolver programas sustentáveis para o fomento do esporte e o alto rendimento; era
incapaz de organizar diversas competições; e mostrava incoerência nas tomadas de decisões.
Diante de tantos problemas, a nova administração precisava colocar em prática ações visando
a sua sobrevivência e a criação de um planejamento alinhado, envolvendo filiados, parceiros e
stakeholders. A situação mudou de forma gradativa e, atualmente, a diretoria conta com uma
maior aceitação das federações e atletas (a eleição de 2012 registrou 10 votos a 1 para a chapa
vencedora). A nova administração dispõe de uma equipe preparada e motivada a superar
metas, e o seu projeto de gestão foi denominado “Badminton, esporte de conquista! Rumo
ao Rio 2016”.
As diretrizes da CBBd estão voltadas para o conhecimento e o cumprimento do estatuto; a
profissionalização da gestão; a implantação de métodos para a ampliação de recursos (humanos,
físicos e financeiros); a superação de metas e resultados em todas as áreas da instituição; a
popularização do badminton; a promoção de uma gestão participativa; e a melhor preparação
possível para os atletas que representarão o país nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Considerando o cenário de mudanças na CBBd, este trabalho tem como objetivo analisar os
aspectos que culminaram em mudanças na entidade e contribuir para que outras OEO evitem
esse processo ou saiam estruturadas desse tipo de situação. Além disso, pretende-se identificar
as ações adotadas pela nova gestão da instituição para sobreviver, como foi elaborado o seu
planejamento e compará-los com os resultados alcançados.
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Segundo Elkington (2012), deve-se fortalecer o cenário de sustentabilidade de uma empresa.
Sem isso:
“Essas empresas estão expostas a diversas pressões e também sentem a necessidade de pensar a longo
prazo. O horizonte de tempo resultante as auxilia a identificar as tendências sociais e políticas década
após décadas. A crescente demanda por transparência e consulta aos stakeholders é uma destas tendências.
Empresas que passaram pela crítica severa de público e tiveram medo de perder parte de suas licenças para
operar identificaram que a abertura honesta pode auxiliar na construção ou da reconstrução do apoio do
público.” (ELKINGTON, 2012, p. 244).

Justifica-se este projeto também pela importância de identificar os pontos que tornam uma
gestão sólida, aproximar-se da população, de se buscar resultados e, por fim, melhorar o
impacto de sua aplicabilidade nas OEO brasileiras.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 A PESQUISA
O estudo teve início a partir de uma consulta a jornais eletrônicos. Foi realizado um
levantamento de reportagens vinculadas ao tema nos últimos 25 anos e que tiveram mais de
60 acessos, utilizando-se de palavras-chave como: intervenção esportiva, problemas judiciais
em confederações esportivas e intervenção na gestão esportiva realizada pelo COB.
Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos
ou técnicas empregadas. Esse material-fonte geral é útil não só por trazer conhecimentos que servem
de background ao campo de interesse, como também para evitar possíveis duplicações e/ou esforços
desnecessários; pode, ainda, sugerir problemas e hipóteses e orientar para outras fontes de coleta.
(LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 174).

Trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter exploratório, com abordagem qualitativa e
utilizando-se do procedimento de coleta de dados (entrevista + questionário com quatro
assuntos). O questionário foi enviado por e-mail aos presidentes das entidades identificadas e
eles responderam ou designaram algum membro da instituição para respondê-lo. A meta foi
analisar o cenário das OEO brasileiras que passaram por intervenções ou situações parecidas
e que conseguiram reestabelecer o poder através de um novo modelo de gestão.
2.2 A INTERVENÇÃO
Definições:
O termo intervenção é definido pelo dicionário Aurélio Buarque de Holanda como o “ato de
intervir; interferência”. Para Marques (1974, p.358), a intervenção de terceiros “é o ingresso
de alguém, como parte, em processo pendente entre outras partes”, com a lei processual
prevendo as hipóteses de intervenção (caso da CBBd).
Tipos de intervenções:
1.
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2.

Intervenção do COB, que assume a administração.

Deve-se considerar que os objetivos do interventor são diferentes dos objetivos dos filiados.
Sua finalidade é resolver uma situação específica, e não desenvolver a modalidade. Seu
estabelecimento pode gerar ciúmes e contradições, com remuneração prevista aos interventores.
Questionário:
Na aplicação do questionário, estabeleceu-se como atrativo o intercâmbio entre as
confederações, garantindo o sigilo das instituições e das pessoas. Foram entregues oito
questionários (um para cada OEO identificada, recebendo resposta de sete delas – 87,5% do
total), abordando quatro assuntos. A taxa de resposta foi considera aceitável, pois o tema ainda
gera tensões e receios para ser tratado abertamente. Seguem os quatros assuntos discutidos:
a. Dados gerais da instituição e o responsável pelo preenchimento (nesse item, as entidades
se identificavam e legitimavam a autenticidade do documento).
b. Sobre a intervenção (período, formato, motivo, percepção geral dos possíveis danos
causados e das contribuições trazidas).
c. Principais pontos para a instituição reconquistar o domínio/poder e construir uma gestão
sólida e eficiente.
d. Qual foi a maior situação de risco enfrentada pela confederação? O que tem sido feito para
diminuir ou extinguir o risco?
Apresentação das respostas dos assuntos e perguntas A, B e D sobre a situação de intervenção nas
OEO brasileiras. O assunto e pergunta C serão apresentados no item sobrevivência da CBBd.
Causas das Intervenções:
a. Denúncias de irregularidades acatadas por um Tribunal de Justiça.
• Descumprimento do estatuto por: prestação de contas indevidas (situação da CBBd);
improbidade administrativa e contábil; processo judicial por filiados (pessoa física e/ou
jurídica); e reivindicação da maioria dos filiados com direito a voto.
b. Uso indevido de recursos públicos.
Principais impactos e problemas que as OEO brasileiras perceberam
durante a intervenção:
Perda de poder da assembleia e das diretorias; prejuízo para atletas e filiados em treinamentos,
participação em torneios, benefícios e patrocínios; incertezas para a modalidade; paralisação
de investimento e desenvolvimento; problemas políticos; perda de credibilidade e parcerias;
exposição negativa na mídia; desorientação e tumulto entre os filiados; bloqueio de recursos;
pagamento de salários, custos e honorários durante a intervenção; e desmotivação do quadro
de funcionários.
No caso da CBBd, o impacto da intervenção foi ainda maior, devido às três trocas de
interventor, duas substituições de juízes e a prorrogação contínua do prazos para o término
da intervenção.
• Políticos: conflitos entre os representantes de federações estaduais, voltados à sucessão
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presidencial; interesses individuais em detrimento dos coletivos, sobretudo nos estados
com maior número de praticantes; e reuniões com trocas de acusações.
• Objetivos da gestão: o interventor era um profissional remunerado e gozava de
privilégios. Sem o mesmo poder, os presidentes das federações ficavam enciumados,
gerando novos conflitos e impedindo o fim da intervenção no prazo determinado.
Uma trégua entre as federações determinou a contratação de uma consultoria jurídica, criando
um novo canal de relacionamento com o interventor e o juiz. O objetivo era determinar o
prazo de encerramento da intervenção e a convocação de novas eleições.
Possíveis contribuições das intervenções nas OEO brasileiras:
Somente duas das OEO se manifestaram:
• Foi possível fazer uma ampla análise da instituição e apresentar soluções para sanar as
irregularidades de gestão, criando um novo planejamento.
A CBBd entendeu que houve contribuição para:
• A análise das contas da OEO, a organização administrativa e a descentralização de forças
políticas e esportivas.
Qual foi a maior situação de risco vivida pela instituição?
Três OEO argumentaram que foi a própria intervenção ou as implicações provocadas por ela.
Outras três disseram que foram (e ainda são) os recursos limitados e com rubrica predefinida,
a dependência de uma única fonte de recursos como a Lei Agnelo/Piva e o planejamento
orçamentário. As demais não responderam.
E o que vocês têm feito para diminuir ou extinguir o risco?
Cumprimento do estatuto e de leis, transparência, conquista de resultados e busca de novas
parcerias públicas e privadas para amenizar a vulnerabilidade financeira.
2.3 A SOBREVIVÊNCIA DA CBBd
Apesar das boas relações mantidas pela gestão anterior com os órgãos representativos do
esporte nacional e internacional, o trabalho que vinha sendo realizado não atendia à demanda
existente. Ou melhor, desconhecia a demanda e as principais necessidades da entidade. Por
conta disso, a nova gestão da CBBd iniciou seu mandato realizando um diagnóstico de sua
estrutura interna e externa (ferramenta utilizada: SWOT).
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Tabela 1 - Análise SWOT CBBd- Diagnóstico dos ambientes internos e externos.
STRENGTHS

WEAKNESSES

Forças

Fraquezas

- Diretoria com
credibilidade;
-Conhecimento dos
desafios e programa
de ações;
-Presença nas
principais
competições;
-Baixo custo e fácil
iniciação;
- Boa relação c/ ME,
COB, PANAM, BWF;
- Aumento de
torneios de nível
mundial no Brasil.

- Gestão instável e
equipe limitada;
- Não ter seleções
permanentes e
critérios para
convocação;
- Calendário e
capacitação fraca;
- Atletas de projetos
sociais (futuro
incerto);
- Estados sem
filiação;
- Poucas quadras e
oferta de materiais;
- Pouco
conhecimento de
leis.

OPPORTUNITIES
Oportunidades

THREATS

- Rio 2016 – primeira
participação
brasileira
(crescimento e
popularização);

- Situação política
desfavorável
(intervenção);

- Parcerias nos
setores públicos e
privados;
- Projeção na mídia;
- Esporte com boa
aceitação escolar;
- Ajuda
Internacional:
projetos,
capacitações e
intercâmbios.

Ameaças

- Pouca visibilidade e
prática fechada;
- Rio 2016 – sem
instalação própria;
- Evasão de atletas
para estudos e/ou
trabalho.
- Não estar presente
em todos estados;
- Falta de interesse
da mídia e de
parcerias.

Essa ação é recomendada pelo material Solidaridad Olímpica. Sobre a gestão das OEO, os
autores indicam que:
“Para compreender como administrar as OEO de modo eficaz, há que conhecer primeiro o seu entorno
e o que afeta seu funcionamento. Há uma serie de fatores como: políticos, socioculturais, econômicos e
legais”. p.2.

A CBBd entendeu que os problemas apresentados indicavam falta de: conhecimento de
legislação e do próprio estatuto; gestão profissional; um processo de trabalho que envolva
todos os níveis da entidade; um programa para o desenvolvimento de novos atletas e do
alto rendimento; gestão direcionada ao cumprimento de metas, com disposição para formar
atletas (alta performance) e cidadãos. Feito o diagnóstico, a confederação priorizou duas áreas:
2.3.1 LEGISLAÇÃO
Conhecer, capacitar e envolver sua equipe no cumprimento do estatuto, prestar contas,
responder juridicamente pela OEO e cumprir as leis dos órgãos diretivos do esporte nacional
e sociedade. A nova gestão da CBBd optou por mudar a empresa de consultoria contábil,
passando a contar com uma prestadora de serviços mais experiente na área. Além disso,
a entidade contratou uma consultoria jurídica permanente para ajudar no processo de
transição: a colaboração existiu na organização de reuniões, assembleias e solicitações das
entidades filiadas e nos documentos da legislação esportiva brasileira. A diretoria criou um
novo canal de comunicação para orientar seus membros em questões relacionadas à legislação
e à apresentação de relatórios, documentos e publicações, seja no site oficial ou de forma
personalizada. Dessa maneira, os parceiros da CBBd passaram a consultar documentos de
gestão antes da realização das assembleias.
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2.3.2 NECESSIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO BADMINTON
Após pesquisar o cenário das OEO brasileiras e os modelos de gestão apontados como
eficientes, a CBBd decidiu trabalhar com cinco pilares para dar sequência ao plano de
desenvolvimento da entidade:
1) Planejamento
A equipe foi unânime ao decidir pela criação de um planejamento que contemplasse as
necessidades e os desejos futuros da entidade, estabelecendo procedimentos administrativos
que permitissem o cumprimento de metas.
“O planejamento define o que a organização pretende fazer no futuro e como deverá fazê-lo. Por essa razão,
o planejamento é a primeira função administrativa, definindo os objetivos para o futuro desempenho
organizacional e decidindo sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente. Graças
ao planejamento o administrador se orienta através dos objetivos visados e das ações necessárias para
alcançá-los, baseando-se em algum método, plano ou lógica e não ao acaso. O planejamento produz
planos que se baseiam em objetivos e nos melhores procedimentos para se alcançá-los adequadamente.
(CHIAVENATO, 1999. p.15).

O planejamento proposto precisava ser alinhado e eficiente em três níveis:
Nível Estratégico: planejamento de longo prazo e estabelecimento de: finalidade, função,
visão, missão, valores, objetivos e estratégias para alcançá-los.
Nível Tático: formação das seguintes diretorias: administrativa financeira, comunicação e
marketing, técnica, desenvolvimento esportivo, relacionamento com as federações, projetos e
jurídica. A CBBd também desenvolveu um quadro com o planejamento específico por área e
as metas a serem alcançadas.
Nível Operacional: elaboração de um quadro de desenvolvimento dos planos táticos, com
o detalhamento de cada parte (orçamento/recursos, implementação, tarefas e prazos para
cumprimento das metas).
Essa foi uma das ações mais importantes no início de gestão da CBBd: apresentar o seu plano
de trabalho aos filiados, stakeholders e parceiros. A iniciativa deu tranquilidade a eles e trouxe
segurança aos atletas de que os projetos esportivos de cada um teriam suporte e incentivo,
além de informações claras sobre a estratégia:
“A estratégia consiste em como a empresa usa suas competências para desenvolver vantagens competitivas
que sejam sustentáveis, únicas e valorizadas pelos clientes. É a forma que a empresa vai competir em um
determinado mercado.” (COSTA, Eliezer, 2012, p.65)

A citação acima reforça a proposta da entidade, que sugeriu efetivar estratégias para a
consolidação do badminton no Brasil enquanto prática esportiva do lazer ao alto rendimento.
Para isso, é necessário pensar em resultados a curto, médio e longo prazo. O planejamento
elaborado favoreceu a análise de todas as possibilidades e os riscos para a instituição, além, é
claro, de projetar o futuro da modalidade.
2) Gestão Participativa
Para retomar o poder que pertencia aos intervencionistas, foi necessária uma mudança
de atitude por parte da maioria dos filiados. Eles se uniram e criaram uma via única de
comunicação com o interventor e o juiz. Após conhecer melhor a realidade da entidade, a
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nova gestão da CBBd entendeu que era fundamental aproveitar a sinergia conquistada e gerar
um sistema de trabalho:
“Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo
unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função (OLIVEIRA, 2006)”.

Um dos principais desafios, em qualquer instituição, é estimular a participação de filiados,
stakeholders e parceiros. Uma das soluções para isso é a adoção da Administração Participativa.
“A Administração Participativa é o conjunto harmônico de sistemas, condições organizacionais e
comportamentos gerenciais que provocam e incentivam a participação de todos no processo de
administrar. Visando, através dessa participação, ao comprometimento com os resultados (eficiência,
eficácia e qualidade), não deixando a organização apresentar desqualificação”. (MARANALDO, 1989).

Foi o que a CBBd propôs como um dos pilares para o seu desenvolvimento, visando:
• Aumentar a visão dos parceiros sobre a CBBd, incentivar o envolvimento nos diversos
níveis e buscar maior qualidade nas decisões;
• Compartilhar a tomada da decisão, ampliando o comprometimento da equipe para
atingir objetivos e metas;
• Disseminar ações e informações rapidamente;
• Clarear as responsabilidades e assegurar o alinhamento das tarefas para o sucesso do
processo de trabalho;
• Deixar o organograma mais horizontal e alcançar a maioria dos filiados, além de
potencializar e equilibrar o desenvolvimento nas diferentes regiões do país;
• Criar ferramentas para filiados e parceiros ajudarem na execução de um trabalho
consistente da CBBd.
A CBBd segue com o objetivo de aumentar a participação de seus parceiros em encontros,
reuniões com atletas e dirigentes durante as competições e em eventos pontuais, caso do
Encontro Nacional de Badminton (ENABAD), criado em 2012 e que conta com a presença
de 92% dos filiados. O ENABAD já possui agenda própria e discute suas ações anualmente.
Pateman (1992) diz que “quanto mais os cidadãos participam, mais bem capacitados eles
se tornam para fazê-lo”. Essa sempre foi a ideia da nova gestão da CBBd, que procurou
aproveitar o relacionamento com os filiados para construir e ampliar essa confiança.
3) Descentralização da estrutura de gestão
O modelo tradicional sempre foi dominante nas gestões da CBBd. Com a intervenção, a
administração tornou-se autoritária, e as decisões cabiam somente ao interventor. A sua
função se limitava à prestação de contas e à convocação de eleições.
A escolha do modelo de Administração Participativa começou a transferir as tomadas de decisões
da esfera vertical para a horizontal. Tornava-se imprescindível a descentralização, mas a CBBd
precisava definir motivos e necessidades para justificar tal atitude. Ao programar uma pesquisa
interna e externa sobre benefícios e prejuízos, foram identificados quatro fatores positivos:
Fator humano e equipe de trabalho: 40% da equipe era voluntária e estava espalhada
pelo país. Um dos objetivos era mudar a forma de pensar e passar a atender as principais
necessidades do badminton.
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Fator geográfico e regional: Nos últimos 18 anos, as regiões Sul e Sudeste monopolizaram
competições, convocações e oportunidades de capacitação (todos os níveis profissionais, de
atletas a dirigentes). Uma das novas propostas era a criação e o fortalecimento do esporte nas
demais regiões (Centro-Oeste, Nordeste e Norte). Um argumento político favorável a essa
descentralização era que o Nordeste detinha o maior número de filiados como pessoa jurídica.
Outra meta era ter federações regulamentadas em todos os estados do país.
Fator financeiro: Os gastos com viagens e com novos programas para os filiados eram
excessivos. A saída encontrada pela entidade foi a descentralização, permitindo a contenção
de custos e o rápido atendimento aos parceiros e filiados. Os acordos foram ampliados nessas
regiões, passando a ajudar na sustentação da nova estrutura.
Fator estratégico: A gestão atual dividiu-se: no Nordeste, estão a presidência e a diretoria
administrativa; e no Sudeste, a diretoria técnica, o centro de treinamento, a seleção permanente,
e projetos, políticas e convênios para o desenvolvimento da modalidade. Isso garantiu mais
agilidade e qualidade no atendimento a filiados e parceiros, aumentou a participação de
colaboradores e voluntários, gerou resultados financeiros favoráveis, proporcionou inclusão
e suporte aos filiados, ampliou a sua participação em projetos e programas governamentais
espalhados pelo Brasil e, principalmente, conquistou melhores resultados técnicos.
Ao optar pela descentralização, a CBBd assegurou que cada sede e administração teriam
poderes e responsabilidade para contribuir no alinhamento do planejamento, com a instituição
aproveitando ao máximo os seus benefícios.
“A importância da descentralização está no fato de que ela permite à administração atender de forma mais
eficiente as peculiaridades das situações locais. Aliás, essa vantagem é provavelmente a principal razão pela
qual se descentraliza.” (BRESSER-PEREIRA, 1963, p..90).

A descentralização tem favorecido nos quatro fatores: existe uma percepção de ampliação
e melhora acima de 30% sobre os serviços e as ações desenvolvidas anteriormente. O
desenvolvimento do badminton tem resultados positivos em todas as regiões. Atualmente,
a seleção de jovens e a adulta contam com a presença de atletas de todas as regiões do país,
exceto a região Norte.
4) Área Técnica e Diretoria Técnica
Área que enfrentou mais dificuldades na CBBd, a Diretoria Técnica foi administrada
durante muito tempo com fins políticos, sem projetos de desenvolvimento do badminton.
Os problemas ainda se agravaram durante a intervenção, pois sua atuação se resumiu aos
treinamentos e às presenças nos Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011, e em seletivas
olímpicas de Londres 2012.
Uma série de encontros e reuniões, como o ENABAD, resultaram na idealização de um
programa técnico esportivo de desenvolvimento e rendimento, com o apoio das federações
e dos atletas de elite. Na tabela a seguir, veremos as ações que fazem parte desse Programa
Técnico, cuja área técnica foi dividida em duas: Diretoria de Desenvolvimento Esportivo e
Diretoria Técnica:
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Tabela 2 – Distribuição de ações da Área Técnica na CBBd.
Diretoria de Desenvolvimento Esportivo

Diretoria Técnica

Estudos sobre o esporte e Programa de
Desenvolvimento Brasileiro.

Alto rendimento, conquistas e metas.

Escolar – Shuttle Time,Jogos Escolares e
Universitários.

Comissão técnica e treinador experiente.

Formação e capacitação de jovens.

Formação da seleção permanente.

Cursos para Professores (CCP), Teinadores (CCT
níveis 1, 2 e 3) e Nivelamento.

Programa de trabalho e oportunidades (atletas
e clubes). Parcerias.

Cursos para árbitros (CCA).

Avaliações e testes.

Projetos esportivos e sociais.

Centro de treinamento e recursos técnicos.

Ampliação do número de atletas competitivos.

Apoio, suporte, orientação de atletas e
políticas de resultados.

As duas diretorias discutem as ações e alinham seus objetivos para uma retroalimentação.
Desenvolvem regulamentos, critérios de participação e formação das seleções (normatização,
regulamentação e certificação).

A resolução trouxe uma nova visão sobre o desenvolvimento e a evolução técnica em todas as
idades/fases. A nova gestão da CBBd oferece:
• Capacitação para todas as regiões, níveis de atletas, treinadores e árbitros (mais de 1000
pessoas por ano = melhora técnica). A ação resultou em um aumento anual de 15% no
número de praticantes da modalidade no país;
• Seleção permanente e treinador experiente: mais competitividade, mudança na cultura
de atletas/treinadores e profissionalismo;
• Avanço do quarto para o terceiro Nível Mundial (somatória de resultados);
• Aumento do número de competições internacionais no Brasil, permitindo aos atletas
ganhar experiência;
• Ranking mundial (individual): os dez principais atletas brasileiros superaram suas metas
e têm resultados para entrar nas chaves principais dos torneios;
• Ao final de 2013, o Brasil tornou-se a 1ª Força da América do Sul e a 3ª Força da
América, próximos dos vice-líderes (categorias de base e adulta);
• Resultados inéditos (2013): conquistas de 56 medalhas (12 ouros, 15 pratas e 29 bronzes)
em nove etapas de competições internacionais (Challenger e International Series);
• Diminuição da rotatividade nas funções técnicas da CBBd e canal de relacionamento e
planejamento entre as áreas.
A aprendizagem coletiva tem sido um referencial para as conquistas nessa área e no processo
de gestão.
“Organizações que prendem as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar resultados que
elas realmente desejam, onde maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração
coletiva é livre, e onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente.” (SENGE,
1999, p. 21).
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5) Projetos
Definidos os pilares de sua gestão, a CBBd entendeu que cada área poderia utilizar os projetos
como ferramente para envolver pessoas, captar conhecimento e recursos, gerenciar sua estrutura
e conquistar resultados. Foi colocado em prática o conceito proposto por Maximiano (2009),
que define projeto como “lançar para diante”, e o de Vargas:
“Sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro
e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos
envolvidos e qualidade”. (VARGAS, 2005, p. 7).

A CBBd detalhou todo o planejamento, seus objetivos, os meios para atingi-los, os recursos
necessários (como e onde eles serão obtidos), sua avaliação e seus resultados.
“Nenhum projeto pertence a apenas uma categoria. Todos os projetos sempre combinam elementos
físicos, conceitos e serviços. Um exemplo é a realização das competições esportivas que envolvem
conceitos (idealização, planejamento, organização), produtos físicos (construções) e eventos (os jogos).”
(MAXIMIANO, 2009, p. 06)

Implementar e garantir o alinhamento dos projetos ao planejamento proposto levantavam
dúvidas para a gestão, mas o alcance de metas foi favorecido pela definição de critérios como
a concepção, o planejamento, a execução, o controle, o gerenciamento e a conclusão. Por
enquanto, o desenvolvimento dos projetos segue atendendo às necessidades da modalidade,
e as parcerias com o setor público e órgãos representativos do badminton pan-americano e
mundial são ampliadas anualmente por conta dos resultados obtidos.
Daqui em diante, um dos principais desafios é a busca por projetos e parcerias junto ao
setor privado, reduzindo a dependência financeira da CBBd com o setor público (cerca de
90% dos recursos são provenientes da Lei Agnelo/Piva). Em 2014, a entidade firmou um
acordo com uma fornecedora de material esportivo. Foram repassadas petecas, redes, suportes
e quadras, além de raquetes, uniformes e calçados para os atletas da seleção brasileira. Esse
valor correspondia a mais de 10% do orçamento anual da instituição. Por fim, iniciou-se uma
nova negociação de parceria com empresas que dominam o segmento e oferecem ferramentas
para melhorar os resultados.
APRESENTAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS PONTOS QUE AS OEO
DETERMINARAM COMO PRIMORDIAIS PARA RECONQUISTAR O DOMÍNIO/
PODER. RESPOSTAS C.
Os pontos de sobrevivência apresentados pelas OEO foram: estatuto e regimento;
planejamento; administração, contabilidade e finanças; gestão responsável; projetos e parcerias
esportivas; transparência; evitar nova intervenção; comunicação; e stakeholders.
Analisando e comparando as respostas apresentadas pela CBBd como motivos de sobrevivência
e as demais OEO, contata-se semelhanças do ponto de vista estrutural, casos das obrigações
estatutárias, do planejamento, da responsabilidade e dos projetos. Isso pode estar relacionado
às razões que levaram a entidade a sofrer uma intervenção e também às necessidades que as
OEO teriam no diagnóstico pós-intervenção.
Vale ressaltar que a maioria das intervenções em OEO ocorreu pelo descumprimento do
estatuto e por problemas na prestação de contas do dinheiro público, itens importantes
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no domínio da gestão política, independentemente dos resultados apresentados e do
relacionamento com os filiados. Nota-se que as confederações não desejam apenas cumprir
essas obrigações, como também buscam melhorias e conquistas para satisfazer filiados,
parceiros e ampliar seus recursos.
Durante a pesquisa, foi identificado um aspecto fundamental e que não havia sido mencionado
por grande parte das OEO: a gestão do risco. Essa área requer atenção, pois ajuda a reduzir
a margem de risco e os aspectos negativos de interesse da mídia, como conflitos e novas
intervenções. Segundo Sêmola:
“Há uma quebra de paradigma ao compreender que os riscos de uma empresa não estão apenas associados
ao volume de falhas tecnológicas, a qualificação das ameaças que poderiam explorá-las ou ainda os
impactos potenciais. Diagnosticar os riscos envolve análise de variáveis endógenas que extrapolam os
aspectos tecnológicos, portanto, devem considerar, também, os aspectos comportamentais de recursos
humanos, os aspectos físicos, legais e, ainda, um grande leque de variáveis exógenas que interferem direta
e indiretamente na proteção do negócio. Uma mudança estratégica, uma nova business unit, a presença de
um novo concorrente ou, ainda, um fator representativo da economia podem provocar oscilações no nível
do risco do negócio, tirando a empresa de seu ponto de conforto”. (SÊMOLA, 2003, p.108).

As confederações que responderam o questionário são unânimes ao apontar que não desejam
passar por uma nova intervenção e tampouco ver os atletas e a modalidade como um todo
sofrendo prejuízos causados pela má administração. Três OEO afirmam que as perdas são
irreparáveis, outras dizem ainda viver com essa sombra.

3 | CONCLUSÃO
Este trabalho procurou apresentar o caso de gestão da CBBd, identificando e analisando os
pontos importantes que a entidade adotou como meta de trabalho após a intervenção judicial
sofrida em 2011 pela não prestação de contas: planejamento, desenvolvimento e crescimento
do esporte no país. Por meio da profissionalização, a confederação vem realizando mudanças
internas e externas, procurando envolver e satisfazer aqueles que a apoiam: filiados, parceiros e
stakeholders. E ainda deixar uma contribuição para que outras OEO não enfrentem o mesmo
processo ou que possam sair estruturadas de situações como essa.
É possível concluir que a Legislação e as Necessidades para o Desenvolvimento do
Badminton por meio de Planejamento, Administração Participativa, Descentralização
da Estrutura de Gestão, Área e Diretoria Técnica e Projetos foram medidas eficientes para
a sobrevivência e a obtenção de resultados da CBBd, assim como ocorreu com outras OEO.
Se por um lado não é possível garantir que os pontos levantados pela CBBd são os ideais para
a sobrevivência após uma intervenção, por outro o rumo escolhido pela confederação reduz
as chances de uma nova intervenção. A partir da entrada de uma nova diretoria, tornou-se
obrigatório o cumprimento das seguintes questões: respeito ao estatuto, prestação de contas
públicas e privadas, contabilidade de acordo com estatuto e leis, resposta pelo desenvolvimento
e rendimento da modalidade, resposta jurídica pela OEO, prática de leis dos órgãos diretivos
do esporte nacional e sociedade e, por último, a valorização da área de gestão de riscos.
Diante desse novo cenário, a CBBd pretende aproveitar ao máximo as oportunidades que a
modalidade vem recebendo para o desenvolvimento do badminton no país e para uma boa
primeira participação nacional nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Com presença garantida em
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cursos de gestão oferecidos por órgãos nacionais e internacionais, a entidade vai solidificando
a sua gestão e dispondo de novas ferramentas para o desenvolvimento de sua estrutura.
A pesquisa realizada comprova que é possível prevenir e administrar corretamente todos os
problemas que venham a causar uma intervenção em uma OEO, mas para isso é preciso
dedicar mais atenção às leis nacionais, aos estatutos e à gestão de recursos públicos e de
terceiros. Algo que ocorrerá naturalmente se houver investimento na capacitação e na formação
de profissionais compromissados com a instituição e também na execução de parcerias – ou
consultorias – voltadas às áreas que ainda necessitem de suporte.
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO
PESQUISA PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2013/2014.
Sou Elizeu Paulo Machado, funcionário da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd),
e integro a 6ª turma do Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE), promovido pelo
Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e tenho o Prof.
Ricardo de Moura como orientador.
O tema do meu trabalho de conclusão de curso é: “PONTOS IMPORTANTES APÓS
UMA INTERVENÇÃO, QUE LEVARAM À MUDANÇA E À SOBREVIVÊNCIA DE
UMA ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA OLÍMPICA”. Um dos objetos de estudo será uma
pesquisa com instituições que, como a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) em
2011 e 2012, passaram por uma intervenção jurídica.
A pesquisa tem caráter construtivo e busca analisar os principais pontos que essas instituições
definiram como primordiais para ter uma gestão sólida e eficiente. Os dados registrados aqui
não terão fins competitivos ou crítico-administrativos. Por outro lado, permitirão direcionar
outras instituições que enfrentam ou que possam vir a enfrentar tal situação.
O trabalho apresentará os nomes das confederações que participaram da pesquisa por meio
de um gráfico, mas manterá o sigilo dos nomes dos entrevistados e das respostas concedidas
por cada confederação.
A pesquisa pode ser respondida por e-mail. Certo de contar com a colaboração desta
instituição, agradeço.
Elizeu Paulo Machado
Confederação Brasileira de Badminton – CBBd - Suporte às federações.
Telefones: (45) 9984-8997 e (41) 9759-0123
E-mails: suporte@badminton.org.br e epmactba@hotmail.com
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1.

Dados Gerais

Instituição:
Presidente atual:
Endereço:
Contato:
Responsável pelo preenchimento:
2.

Sobre a Intervenção

Período da intervenção:
Formato da intervenção:
Razão da intervenção:
Percepção geral dos possíveis danos que a intervenção causou:
Percepção geral das possíveis contribuições que a intervenção veio trazer:
3. Principais pontos que a instituição definiu como primordiais para reconquistar
o poder e obter uma gestão sólida e eficiente.
Ponto

Justificativa

Caso a instituição queira fornecer mais pontos, novas linhas poderão ser acrescentadas.

4. Qual foi a maior situação de risco vivida pela confederação? E o que vocês têm
feito para diminuir ou extinguir o risco?

Local e data:
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RESUMO

Em 2013, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) implementou o “Boas Vindas”, programa de
integração para novos funcionários da empresa, com duração prevista de uma hora. O presente trabalho tem como objetivo aprimorar esse projeto, cuja motivação reside no fato dos
recém-chegados necessitarem de um tempo considerável para se adaptarem à empresa. Para
orientar a pesquisa, foi feita uma revisão bibliográfica baseada em trabalhos desenvolvidos
sobre gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de organizações. A metodologia usada
neste artigo baseou-se na pesquisa aplicada, por meio de um questionário composto por 10
perguntas encaminhado aos últimos 24 colaboradores que ingressaram no COB nos últimos
12 meses. O objetivo era identificar o nível de conhecimento sobre a organização, e a percepção foi que o tempo de apresentação da entidade aos novos funcionários deve aumentar
para, pelo menos, um dia integral. Observou-se que apenas 70% dos colaboradores participaram de algum tipo de integração e ambientação. O programa atual da empresa foi avaliado
positivamente pela maioria, mas precisa melhorar principalmente o repasse de informações
quanto aos cargos, trabalhos e treinamentos. Para grande parte dos funcionários, o programa
de integração teve um impacto positivo, facilitando a adaptação à empresa. Portanto, espera-se que o estudo estimule a comunidade acadêmica, os profissionais de recursos humanos
e as organizações a investir na implementação e na avaliação dos programas de integração,
visando aumentar sua eficácia.
Palavras-chave: Recursos Humanos, Gestão de Pessoas, Programa de Integração, Comitê
Olímpico do Brasil.

ABSTRACT

In 2013, the Brazilian Olympic Committee (COB) implemented the “Welcome”, an integration
program for new employees during just one hour. The present work aims to enhance this program,
whose motivation is the fact that newcomers need considerable time to adapt to the company. To
guide the research a literature review based on work done on people management, leadership and
development organizations was taken. The methodology used in this article was based on applied
research through a questionnaire of 10 questions routed for the last held 24 employees who joined
COB in the last 12 months. The objective was identify the organization’s level of knowledge, and
this study found that it is extremely important to increase new employees organization’s submission time for, at least, one full day. The research allowed observing that only 70% of employees
participated in some kind of integration and ambiance activity. The current company program was
positively evaluated by most respondents, but needs to improve especially the pass of information
about position, work and training. For most employees, the integration program had a positive
impact by facilitating the adaptation to the company. Therefore, it’s expected that this study push
the academic community, the human research professionals and their organizations to invest in
the implementation and evaluation of integration programs in order to increase its effectiveness.
Keywords: Human Resources, Personnel Management, Integration Programme, Brazilian Olympic Committee.

150

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

1 | INTRODUÇÃO
Fundado em 8 de junho de 1914, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) é uma associação
civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos e pertencente ao movimento olímpico.
Atua na gestão técnico-administrativa do esporte, por meio do desenvolvimento
das modalidades olímpicas no país. É representado em juízo ou fora dele pelo atual
presidente, Carlos Arthur Nuzman.
O setor de Recursos Humanos (RH) é responsável por atividades e processos que
contribuam para que os colaboradores alcancem as metas propostas por meio de um tipo
de comportamento, atitude ou cultura. No COB, a área cuida dos processos de seleção
dos colaboradores, treinamento, desenvolvimento de carreira, remuneração, entre outras
políticas. Além disso, é responsável, junto à direção da empresa, por definir a cultura, a
identidade e os valores que irão permear as ações dos colaboradores. Sua estratégia gerencial
deve fazer com que o novo funcionário se sinta à vontade no local de trabalho, instigando-o à
“vestir a camisa” desde o primeiro minuto na organização. Por isso, a partir de 2013, o COB
implementou o programa de integração visando potencializar a produtividade, acelerar o
aprendizado do novo funcionário em relação à empresa, despertar o sentimento de pertencer
àquela organização, estimular o seu desempenho, engajá-lo rapidamente com o novo
ambiente, diminuir a possibilidade de rotatividade e de desmotivação. É com tal intuito que
este trabalho tem como objetivo aprimorar o programa de integração do COB para adaptar
os novos colaboradores no menor tempo possível.
Existem diversas estratégias e recursos que podem ser utilizados na criação de um programa
de integração. Dentre eles, pode-se utilizar a exposição oral, apresentações com recursos
audiovisuais (vídeo institucional e slides), materiais impressos e a presença de um executivo
da empresa para dar boas-vindas (ZAKIR, 1999).
Segundo Lacombe (2005), a integração consiste em informar o novo empregado acerca dos
objetivos, das políticas de benefícios, das normas, das práticas, dos horários de trabalho e
das regras da corporação. Como afirma Bittar (2009), uma questão recorrente é a pouca
compreensão dos funcionários, assim que ingressam no novo trabalho, sobre a área de atuação
da empresa e, com isso, a preocupação passa a ser a visão global que esse colaborador tem
em relação à marca e aos seus negócios. Ademais, é preciso que eles tenham a consciência da
importância dessas informações.
Para orientar a pesquisa, realizou-se uma revisão bibliográfica baseada em trabalhos
desenvolvidos sobre gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de organizações.
As empresas necessitam ser competitivas, responsáveis e oferecerem conhecimento e
aprendizagem a seus colaboradores. Elas devem ser capazes de orientar e dar o suporte para
que os funcionários se adaptem com facilidade. Dessa forma, será possível promover o
seu sucesso. De acordo com Homem e Dellagnelo (2006), o que vem se presenciando é o
desenvolvimento de organizações hiperflexíveis, adaptativas e inovadoras.
Já que os funcionários formam a estrutura de uma organização, o desafio atual das empresas
é compor e integrar uma boa equipe de trabalho, que tenha conhecimento, capacidade e
habilidades específicas para cumprir as tarefas exigidas e também pensar sobre os rumos
estratégicos da instituição (BASSANI, 2003).
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Na década de 1980, as empresas incorporaram a ideia de que os profissionais devem orientar
e direcionar os trabalhadores. O que prevalece, a partir desse momento, é a otimização da
produtividade, suprimindo conflitos e custos.
O início da fase de gestão de pessoas ficou marcado pela incorporação dos primeiros programas
de planejamento estratégico nas organizações. Nesse período, o gerente de RH passou a ser
reconhecido pelas empresas como membro da diretoria, em nível estratégico, e não mais
como um funcionário do terceiro escalão. (VISCAINO; ESTORK, 2004).
Muitas instituições buscam colaboradores eficazes, motivados e com perfil de liderança
para encarar desafios estratégicos e atingir seus objetivos. Segundo Fischer e Albuquerque
(2001), os desafios estratégicos de quem direciona e de quem gerencia pessoas dentro de uma
organização estão vinculados às seguintes premissas:
• Atrair, capacitar e reter talentos;
• Gerir competências, conhecimento e novas relações trabalhistas;
• Formar novo perfil do profissional demandado pelo setor;
• Manter a motivação / o clima organizacional;
• Desenvolver uma cultura gerencial voltada à excelência;
• Ser reconhecido como estratégico e contributivo para o negócio;
• Conciliar a redução de custo e o desempenho humano de qualidade;
• Proporcionar qualidade de vida no trabalho;
• Descentralizar a gestão de pessoas.
Para o COB, que tem como objetivo instruir os novos funcionários sobre o novo ambiente
de trabalho (transmite diretrizes, bases e fluxos de tarefas), é indispensável uma boa recepção,
uma melhor conexão e uma assimilação com o futuro trabalho. A relevância do tema reside
no fato dos recém-chegados necessitarem de um tempo significativo para se adaptarem
ao comitê. Por isso, torna-se imprescindível que a equipe esteja alinhada à realidade do
trabalho, principalmente em função dos desafios estratégicos em termos de conhecimento
organizacional e ao funcionamento da empresa.

2 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO COB
A metodologia usada neste artigo baseou-se na pesquisa aplicada, a partir de um questionário
enviado aos 24 colaboradores que ingressaram no COB no último ano. Realizada em junho
de 2014, a pesquisa teve como objetivo verificar a recepção da empresa aos novos contratados,
considerando a motivação dos funcionários, o entendimento sobre as regras e os processos
internos do COB.
O questionário continha dez perguntas sobre os itens acima mencionados, sendo a maioria
composta de enunciados fechados. Apenas o primeiro foi aberto, pois se desejava saber as
respectivas posições na instituição e o período em que ingressou na equipe. Foi possível
identificar o nível de conhecimento dos mesmos em relação ao comitê, o que realmente
sabem sobre os processos internos, a missão, a visão e os valores e também o sentimento de
integrar esse grupo.
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Dos 24 funcionários que responderam ao questionário, 25% estão no COB entre 9 e 1
ano; 15% entre 6 e 9 meses; outros 25% entre 3 e 6 meses; e 35% entraram na empresa nos
últimos 3 meses (Gráfico 1).

GRÁFICO 1: Há quanto tempo está na empresa?

Mais de 80% deles conheciam a entidade antes de participar do processo seletivo (Gráfico 2).

GRÁFICO 2: Já conhecia o COB antes de participar do processo seletivo?

Desse total, 42% já havia trabalhado com esporte anteriormente, levando-nos à conclusão de
que boa parte deles conhecia o COB mesmo sem nunca ter atuado na área. Tal porcentagem
ajuda consideravelmente no momento da apresentação dos valores e dos objetivos da empresa
(Gráfico 3).
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GRÁFICO 3: Trabalhava com esportes anteriormente?

O programa de integração do COB foi implementado há 12 meses, sendo que apenas 70%
dos novos contratados participaram do programa (Gráfico 4).

GRÁFICO 4: Participou de algum tipo de ambientação ao entrar no COB?

Outro número representativo foi o de pessoas que disseram não conhecer todas as áreas do
COB e suas responsabilidades: mais de 80%. Esse dado merece uma análise minuciosa da
diretoria da entidade, pois uma empresa de médio porte, com mais de 200 funcionários
atuando nas mesmas instalações físicas, não pode apresentar essa porcentagem.
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GRÁFICO 5: Conhece todas as áreas do COB e suas responsabilidades?

Apesar de não conhecerem todas as áreas do COB, 91% do grupo expressam conhecimento
sobre os objetivos da instituição e de sua área específica, mostrando a preocupação dos gestores
diretos em relação à apresentação da entidade (Gráfico 6).

GRÁFICO 6: Conhece os objetivos do COB e da sua área?

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016, é fundamental verificar se os novos
colaboradores sabem diferenciar as seguintes entidades: Comitê Olímpico do Brasil e
Comitê Organizador Rio 2016. Como 52% dos entrevistados têm dúvida sobre a divisão de
responsabilidades dessas empresas, uma das primeiras ações em relação ao recém-contratado
deve ser a diferenciação entre ambas (Gráfico 7).
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GRÁFICO 7: Você sempre entendeu a diferença entre COB e Rio 2016?

Somente 43% do grupo conhece a Lei Agnelo/Piva de forma aprofundada. Como grande
parte do trabalho desenvolvido no COB depende do suporte dela, a aplicação da lei deve estar
clara para os funcionários (Gráfico 8).

GRÁFICO 8: Você conhece profundamente a LAP?

Por outro lado, merecem destaque os 96% que conhecem a missão do COB, já que é
fundamental ter uma noção exata de quais são os alvos da entidade e o que é importante fazer
para alcançá-los (Gráfico 9).
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GRÁFICO 9: Concorda que a nossa missão é: Desenvolver e representar com excelência o esporte olímpico de
alto rendimento do Brasil?

Apenas 17% dos entrevistados não creem que o Brasil alcance a décima posição no quadro de
medalhas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Gráfico 10).

GRÁFICO 10: Acredita que o Brasil estará entre as 10 primeiras nações no quadro de medalhas nos Jogos
Olímpicos em 2016?

Atualmente, o COB tem como principais atribuições discutir, viabilizar e acompanhar a
preparação das equipes olímpicas com base nos projetos apresentados pelas confederações,
atuando em sua coordenação e em seu gerenciamento. Além disso, investe no desenvolvimento
técnico das 42 modalidades olímpicas, por meio da promoção, da organização e da
coordenação de ações voltadas ao desenvolvimento do esporte no país (Esporte Escolar,
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Esporte Universitário, Instituto Olímpico Brasileiro, Centro de Treinamento Time Brasil
e Laboratório Olímpico). O comitê desempenha também uma função primordial na
preparação dos atletas do Time Brasil e na organização da delegação para os Jogos Olímpicos,
Pan-americanos e outras competições de nível mundial. Trata-se de um trabalho apoiado no
gerenciamento esportivo e na aplicação das Ciências do Esporte.
Conforme organograma do COB, o RH está alocado abaixo da Superintendência Executiva
Administrativa e Financeira (Figura 1):

Figura 1: Organograma do Comitê Olímpico Brasileiro.

Suas principais atividades são: análise dos recursos humanos por meio da contratação de
uma consultoria especializada, estruturação organizacional, realização de treinamentos,
comunicação interna, palestras motivacionais, rotinas de folha de pagamento, admissões,
promoções e desligamentos, confraternização de fim de ano, dia das mães/pais e apoio na
realização da Semana Olímpica, com atividades para os colaboradores e seus familiares.
Em 2011, elaborou-se um Mapa Estratégico pela área de Escritório de Projetos. De acordo
com a perspectiva de Pessoas/Aprendizado, as principais metas do COB são:
• Desenvolver competências estratégicas;

158

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

• Garantir que a empresa disponha das pessoas certas nos lugares certos;
• Atrair e reter talentos;
• Desenvolver a gestão do conhecimento;
• Melhorar a comunicação interna.
Para atingir as metas, segundo o plano estratégico, há uma necessidade de desenvolver outras
atividades, como o processo de integração dos novos colaboradores (acelerar a adaptação); o
desenvolvimento de um programa de recrutamento e seleção, incluindo a formalização de
recrutamento interno; a implementação de avaliação de desempenho; e o desenvolvimento
de um plano de carreira.
Dentre as atividades citadas, o programa de integração dos novos colaboradores é um dos que
mais precisa ser trabalhado. Nesse momento, o COB oferece o programa “Boas-Vindas” para
os novos funcionários. Sua duração é de aproximadamente uma hora (palestra de apresentação
da empresa), e a responsável pela exposição é uma funcionária que está situada abaixo da
área de RH. Por meio de vídeos e slides, ela aborda a história do Movimento Olímpico, do
Olimpismo, dos Valores Olímpicos e dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e da Era Moderna.
Transmitem-se também informações a respeito do Comitê Olímpico Internacional (COI),
dos símbolos olímpicos, dos Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e das confederações. Na
sequência, fala-se dos aspectos internos do COB: visão, missão, objetivos e organograma.
O assunto seguinte é a relevância do Tribunal de Contas da União (TCU), da Lei Agnelo/
Piva, dos patrocínios e dos convênios. Outros pontos abordados são: procedimentos internos
(ponto eletrônico, vestimenta, crachá e como se portar dentro da empresa), o site da entidade,
o Time Brasil e a relação entre COB e o Comitê Organizador Rio 2016. Por fim, são feitas
perguntas aos participantes para se certificar da absorção do conteúdo.
A integração é a forma encontrada pela organização para receber seus novos funcionários
e apresentá-los à sua cultura e ao seu sistema. Isso permite que ele se familiarize com as
atividades propostas, com o ambiente de trabalho e, principalmente, que se identifique com
os princípios da empresa, passando a conhecer o seu modelo de Gestão de Pessoas. Tal medida
facilita o alinhamento entre os objetivos do contratado e a visão da empresa.
Todos os elementos citados até aqui comprovam que a empresa precisa promover a ambientação
de seus novos membros, integrando-os adequadamente e, consequentemente, criando um
ambiente de trabalho favorável e receptivo na fase inicial do emprego. Durante esse processo,
as mensagens devem ser transmitidas claramente pela corporação, proporcionando informação
a respeito da cultura da entidade, do cargo a ser ocupado, das expectativas quanto ao trabalho
e dos objetivos a serem alcançados.
Destacam-se dentre os principais objetivos da integração: a diminuição da ansiedade, a
redução da rotatividade e a economia de tempo. Sobre esse último elemento, a explicação se
baseia na falta de orientação aos novos colaboradores, que acabam gastando mais tempo para
conhecer a organização, a sua função e os colegas, o que pode resultar na perda de eficiência.
Essa estratégia permite ao novo colaborador desenvolver expectativas realistas, sabendo desde
o início o que se esperar dele e os valores almejados pela entidade. Projetando o alinhamento
das metas estratégicas do COB às metas do RH, propõe-se a implementação de um “Programa
de Integração e Ambientação Para Novos Colaboradores”, com avaliação do cumprimento
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de metas e da contribuição dos funcionários nos objetivos da organização. O aprimoramento
do programa deverá ser desenvolvido pela área de RH, buscando apoiar o planejamento
estratégico do COB.
Torna-se fundamental aumentar o tempo de apresentação da entidade aos novos funcionários
para, no mínimo, um dia integral, sendo esse, obrigatoriamente, o primeiro dia de trabalho
dos funcionários. Para que isso ocorra, é obrigatória a criação de uma nova regra, na qual os
novos funcionários poderão ingressar na empresa somente no primeiro ou no décimo quinto
dia útil do mês, limitando o número de apresentações. Pela manhã, seria organizada uma
exposição com a participação de gestores de outras áreas, que explicariam melhor os processos
internos de cada setor. Além disso, eles conheceriam todas as salas e os novos colegas. À
tarde, se programaria uma visita ao Parque Aquático Maria Lenk, onde eles se sentiriam mais
próximos do esporte e do objetivo do COB (desenvolvimento do esporte olímpico), podendo
ver de perto o treino de algum atleta ou modalidade.
Esse trabalho propõe também que os novos funcionários recebam um convite para conhecer
as instalações do Comitê Organizador Rio 2016, permitindo esclarecimentos sobre a relação
entre COB e Comitê Rio 2016.
O plano de ação para a melhoria do programa de integração do COB é apresentado na Tabela 1:
Plano de Ação
Fase

Atividade

Descrição

Data

Responsável

1ª

Planejamento

Reunião das áreas de RH e Comunicação.

ago/14

Gestor de RH e Gestor de Comunicação

2ª

Preparação do Material

Vídeo institucional apresentando o COB.

set/14

Área de Comunicação

3ª

Apresentação do
Programa

nov/14

Gestor de RH

4ª

Implementação

Palestra no auditório para o atual quadro de
funcionários.
Apresentação aos novos colaboradores que
ingressarem em 1/12.

dez/14

Gestor de RH

Tabela 1: Plano de Ação do Programa de Integração do COB.

Seu custo estimado de implementação é de R$ 20.000,00, aplicados na preparação dos
materiais de comunicação: imagens, vídeos, apostilas etc. A sugestão é que o projeto seja
executado a partir de dezembro de 2014.
O treinamento de integração permite que a organização concentre seus esforços na diminuição
da curva de aprendizagem dos novos funcionários e na adaptação mais rápida do mesmo ao
novo meio.
O aprimoramento do programa é uma excelente oportunidade de socialização dos novos
colaboradores. A partir da apresentação, o COB estimula e facilita a etapa de conhecimento
mútuo. Posteriormente, tais atividades poderão gerar ganhos substanciais de produtividade
para o novo funcionário e para empresa.

3 | CONCLUSÃO
O funcionário precisa de um período de adaptação ao novo ambiente de trabalho, e o
Programa de Integração busca facilitar esse processo de socialização. Espera-se que o programa
aborde o histórico, as atividades da empresa, a missão, a visão, as políticas, as normas, os
procedimentos, a estrutura organizacional, os benefícios e as características que compõem a
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cultura da empresa. Esse momento é fundamental para a formação de conceitos e expectativas
do novo empregado em relação à empresa.
Dessa forma, acredita-se que a socialização seja uma estratégia essencial para o processo de
adaptação do novo empregado à cultura, aos valores e aos costumes da entidade. Além do
mais, a prática dos treinamentos de integração proporciona o conhecimento das atividades
específicas e o convívio com funcionários mais antigos.
A pesquisa conclui que apenas 70% dos colaboradores participaram de algum tipo de
integração oferecido pelo COB. O objetivo é que esse número chegue a 100%. Outras metas
são: aumentar a produtividade e reduzir as dúvidas quanto às práticas da empresa, à sua
política em relação à administração ou mesmo dos benefícios e dos procedimentos internos.
Apesar das ressalvas, o programa atual do COB não pode ser avaliado como ineficaz, pois
recebeu referências positivas da maioria dos questionados e apresentou impacto positivo na
adaptação. No entanto, precisa-se melhorar o repasse de informações a respeito de cargo,
trabalho e treinamento.
Investir no programa de integração não é despesa, mas um esforço necessário no sentido de
socialização da equipe. Com um importante investimento, o retorno será recompensador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BASSANI, D. T. L.; NIKITIUK, S.; QUELHAS, O. A empresa como sede do conhecimento. São Paulo. v.
13 vol. 13, nº. 2, p. 42-56, 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0103-65132003000200005>. Acesso em 26.06.2014.
BITTAR, L. Como integrar novos funcionários. Recuperado em 16 setembro, 2009, de http://lizbittar.com.br/
blog/2009/05/entrevista-integracao.
FISCHER, A. L.; ALBUQUERQUE, L. G. de. Relatório de pesquisa, tendências de mudanças na gestão de pessoas
das empresas brasileiras. In: Scielo Brasil. São Paulo. v. 12, n. 3, 18 p, 2001. Disponível em <www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext>. Acesso em 13.07.2014.
HOMEM, I. D. e DELLAGNELO, E. H. L. Novas formas organizacionais e os desafios para os expatriados. In:
Scielo Brasil. São Paulo. v.5 n. 1, pp.53, 2006. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1676-56482006000100009>. Acesso em 28.06.2014.
LACOMBE, F. J. M. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.
VISCAINO, C. L.; ESTORK, L. A. Gestão de Pessoas: Um olhar sobre a evolução histórica do principal ativo das
organizações empresariais. In: Revista Científica Eletrônica de Ciências Contábeis, a. II, n. 03, maio de 2004. Disponível
em http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/5RcsPl2dJl8KVgB_2013-4-30-10-54-58.pdf. Acesso
em 23.06.2014.
ZAKIR, Z. A. N. In: Manual de treinamento e desenvolvimento ABTD. In: Boog, G. G. (coord.). São Paulo: Makron
Books,1999.

161

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

O DESAFIO DO ICRJ PARA A
RETENÇÃO DE VELEJADORES
DURANTE O PERÍODO DE
FORMAÇÃO DE ATLETAS
THE ICRJ CHALLENGE FOR SAILORS RETENTION OF
ATHLETES DURING TRAINING PERIOD

Autor José Augusto Luderitz Barcellos Dias
Cargo Diretor
Instituição Atleta Olímpico/Vela
Formação Graduado: Engenharia Mecânica
Orientador Prof. Dr. Luciano Miguel Salamacha

162

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

RESUMO

O desafio do Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) para a manutenção dos velejadores na
prática da modalidade esportiva durante o período de formação do atleta e o desenvolvimento desse trabalho na escola, de esportes náuticos. Por meio de uma pesquisa quantitativa
realizada pela escola durante um período de 4 anos, são levantadas as seguintes questões:
escassez de material humano especializado na formação, escolha do barco adequado para a
iniciação nas diversas fases de aprendizado, necessidade de criação de uma vela recreacional e
aperfeiçoamento dos atletas nos barcos de competição. O estudo busca uma revisão da idade
para a iniciação da criança na vela e identifica falhas no ciclo do planejamento de formação
dos velejadores de alto rendimento, apresentando uma nova visão de como formar velejadores
e resolver problemas em diferentes faixas etárias. Tais resultados podem se tornar uma base de
informação para a vela nacional.
Palavras-chave: Formação, Iatismo, Pesquisa Quantitativa, Ciclo do Planejamento, Alto
Rendimento, Vela Recreacional.

ABSTRACT

The challenge faced by the Rio de Janeiro Yacht Club (ICRJ) in the endeavor to keep its sailors in
the practice of the sport during the training period is presented in this work, and shows how the
sport is developed inside the school of nautical sports. Through a quantitative research carried out
for four years, many problems were revealed: the scarcity of specialized human resources for the
sport coaching, the choices of the right boat for the teaching during the different phases of the apprenticeship, the need for the creation of a recreational sailing and the advancement of athletes in
competition boats. The study pursuits a revision of the age for the initiation of children in the sailing and find failures in the instruction cycle of high performance sailors, presenting a new vision of
how to train sailors and to solve problems at the different age groups might become an information
base for the country’s yachting sport.
Keywords: Coaching, Yachting, Quantitative Research, Planning Cycle, Recreational Sailing
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1 | INTRODUÇÃO
O iatismo chega ao Brasil no final do século XIX, nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói.
Em 1906, surge o primeiro clube de vela do país, o Iate Clube Brasileiro (ICB). Quatorze
anos depois, funda-se o Fluminense Yacht Club (FYC), que tinha na aviação a sua principal
atividade esportiva. A Segunda Guerra Mundial também pode ser apontada como uma das
responsáveis pelo desenvolvimento da modalidade no país.
“[...] traçar uma singela trajetória desse esporte, estabelecendo uma relação, nem sempre direta, com
os episódios políticos, econômicos e sociais, a começar pela influência da Segunda Guerra Mundial no
desenvolvimento do iatismo (naquela época, o esporte em voga era a motonáutica, porém, com o regime
da guerra, a escassez de combustíveis fez com que muitos esportistas optassem pelas embarcações a vela).”
(LABOURIAU, 2010, p. 15).

Em 25 de março de 1943, o Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) alterou seus estatutos
e adequou-se a um novo objetivo, o incentivo aos esportes náuticos. Em um primeiro
momento, a arte de navegar se apresentou aos sócios de forma recreativa para só depois
adquirir um olhar competitivo. A vela não cresceu a ponto de atingir amplamente a
população, sendo praticada principalmente por estrangeiros residentes no Brasil. O que
levou um dos expoentes da modalidade, Lars Grael, a afirmar: “a vela brasileira é um
esporte em que há transmissão do conhecimento entre gerações, e essa é a chave que
faz o Brasil, tão tímido na preservação da cultura náutica, ser um expoente na vela
internacional” (LABOURIAU, 2010. p. 11).
Um dos grandes impedimentos para o seu desenvolvimento foi o processo que se estabeleceu
em todo território nacional, no qual os clubes assumiram a responsabilidade pela propagação
das atividades aquáticas (regra que persiste até os dias atuais). Sabe-se que qualquer atividade
esportiva necessita de uma grande base de praticantes para conquistar resultados expressivos.
Foi o que motivou o ICRJ, desde os seus primeiros anos, a atrair os associados por meio da
Escola de Esportes Náuticos (EEN) - rebatizada em 1959 com o nome de Escola de Desportos
Náuticos (EDN) - e incentivar a prática da vela de competição. O clube autorizou os sócios
a construírem seus barcos nos pátios, surgindo embarcações das classes Rio de Janeiro, Brasil,
Star e Carioca nos anos 1940, 1950 e 1960.
A realização de regatas ficou sob a responsabilidade das Organizações Esportivas
Náuticas (OEN), e as raias da Enseada de Botafogo, do Flamengo e da Escola Naval
tornaram-se usuais para o ICRJ. As primeiras regatas internacionais organizadas no
Brasil foram da classe Snipe. Na sequência, vieram as da Star. Na década de 1960, a
classe Pinguim motivou os filhos dos sócios a aprenderem a arte de navegar, surgindo
assim uma geração vencedora de iatistas. Como conta Gastão Brun, atleta renomado: “o
Pinguim foi responsável pelo surgimento de toda uma geração de bons velejadores que
estão até hoje no mar”. (LABOURIAU, 2010, p.212).
Na década de 1950, surge outra classe para atender a demanda dos pequenos iniciantes: a
Optimist. Projetado pelo americano Clark Mills, o barco tem três características: é estável,
seguro e individual. Rapidamente tornou-se uma das classes mais difundidas no mundo. A
EDN absorveu esse novo veleiro em sua grade de aulas a partir de 1972, atendendo crianças
com mais de 8 anos. O sucesso das primeiras turmas fez com que a Optimist transformasse-se
em uma referência, produzindo grandes velejadores brasileiros até hoje.
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Em meados dos anos 1970, a classe Laser é selecionada pelo Comitê Olímpico Internacional
(COI), para competições. Com o mesmo conceito da Optimist e com facilidade de montagem,
manutenção e resistência, ela se tornou um ótimo barco escola para jovens e adultos.
Esta breve apresentação da história da vela e do ICRJ mostra uma OE preocupada com o
desenvolvimento dos esportes náuticos desde a sua revisão estatutária. Por isso, o presente
trabalho busca, dentro de um contexto de pouca informação, novos caminhos para a EDN.
Os clubes formadores de atletas possuem poucos registros dos trabalhos realizados em suas
dependências e o pioneirismo para o desenvolvimento do iatismo nacional fica estabelecido
com a proposição de soluções para a atividade esportiva no ICRJ, visando reduzir a evasão de
atletas durante a sua formação.
1.1 Definições
O termo “vela recreacional (VR)” não existe nos livros esportivos. Na atividade do “mergulho
recreacional”, que tem o lazer como objetivo, busca-se o paralelismo. A definição de vela
recreacional sugerida passa a ser “a prática do esporte, em qualquer modalidade, na qual o
indivíduo desenvolva as suas habilidades técnicas, físicas e mentais para complementar a sua
vida pessoal, profissional, social e familiar”.
O termo “vela de competição (VC)” é utilizado no meio náutico dos clubes formadores. A
definição de vela de competição sugerida é: “a prática do esporte, nas classes reconhecidas
pelas federações, em que o atleta desenvolva as suas habilidades técnicas, físicas e mentais para
complementar a sua vida pessoal e social”.
O termo “vela de alto rendimento (VAR)”, vem da expressão utilizada pela mídia esportiva.
A definição de vela de alto rendimento sugerida é: “a prática do esporte em que o atleta
busca a excelência e o seu maior desempenho técnico, físico e mental”. Suas metas são as
competições internacionais, principalmente os Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos.

2 | DESENVOLVIMENTO
A partir de 2010, a EDN teve os seus processos estudados com o objetivo de analisar a
formação dos velejadores no clube. Na busca de indicadores, a escola realizou uma pesquisa
quantitativa entre 2010 e 2013.
“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 apenas de criar uma estratégia, mas também de implementá-las ao longo do processo”. (KAPLAN;
NORTON, 2000)

No Gráfico 1, observam-se as etapas da formação tradicional da escola. A ordenada mostra
o número de inscritos; na abcissa estão as fases de evolução dos atletas na EDN. Com uma
faixa etária mínima de 8 anos, os responsáveis inscreveram seus filhos em aulas de Nível I. No
semestre seguinte, o aluno cursou o Nível II e, após um ano de teorias e práticas, puderam
ingressar na flotilha da classe Optimist.
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Gráfico 1 – 1 Formaram no Optimist II; 2 Entraram na Flotilha; 3 Já saíram antes da idade; 4 Saíram da Flotilha; 5 Continuam velejando.

Para efeito de estudo, o ano de 2012 foi selecionado para análise por ser o mais completo e
representativo. No Gráfico 2, na finalização do curso regular de Optimist (Nível II, ponto 1),
quando a criança está com aproximadamente 9 anos, é notada uma grande evasão de alunos
da escola. Menos da metade dá seguimento à prática esportiva, ingressando na flotilha de
Optimist (Gráfico 3).

Gráfico 2 – 1 Formaram no Optimist II; 2 Entraram na Flotilha; 3 Já saíram antes da idade; 4 Saíram da Flotilha; 5 Continuam velejando.
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A saída de atletas supera os 60% e o número absoluto de velejadores que deixam o esporte é
considerável: cerca de 35 jovens largaram a atividade nesse ano.

Gráfico 3 – Percentual de velejadores que saíram do esporte na fase do optimist II e dos que permaneceram na
flotilha.

A fase seguinte é a da Flotilha da classe Optimist, com duração prevista até os 15 anos de
idade. São seis anos de muita dedicação, com viagens e treinamentos. Esses iatistas podem ser
considerados “atletas de alto rendimento”.
Na juventude (15 a 18 anos), após o adolescente deixar a Optimist e passar a velejar em
outros equipamentos, há outro índice alto de saídas de alunos. A pesquisa quantitativa mostra
um percentual de redução ainda maior (Gráfico 4), superior a 70% (em torno de 15 alunos).
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Gráfico 4 – Percentual de velejadores que abandonaram e os que perrmaneceram no esporte após a fase da flotilha de optimist.

O total de perdas percentuais fica ainda mais evidente com o somatório das duas fases
analisadas (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Análise final dos velejadores que se formaram no nivle II de optimist e dos que permaneceram praticando o esporte após a Flotila de Optimist.
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O número de desistências ao longo do processo de formação impressiona. Para sermos precisos,
dos 60 formandos no Nível II, em 2012, somente cinco atletas da Optimist continuaram a
velejar na juventude.
Portanto, o trabalho proposto poderá ser um pilar para o desenvolvimento da vela no ICRJ e
em outras Organizações Esportivas náuticas brasileiras.
Geração de soluções na EDN
Durante muito tempo, a formação das crianças no clube teve início após os 8 anos de idade,
já dando enfoque à preparação para as regatas. A partir de 2010, com a proposta de alterar o
quadro acima, foram introduzidas três novas atividades na EDN.
A primeira foi a “Atividade de Férias”, que acontece nas férias escolares e é voltada ao
desenvolvimento da “mentalidade marítima”, de forma lúdica e incentivando os participantes
a vivenciarem diversos esportes náuticos (stand-up paddle, remo, mergulho recreacional,
natação, vela e pesca). Com oito edições realizadas até o início de 2014, foram atendidas, em
média, cerca de 400 crianças e jovens anualmente.
A segunda foi o “Nível Fundamental”, criada no início de 2012, destinada a ambientar as
crianças ao meio aquático e direcionando-as para práticas de mar (a partir dos 3 anos). Essas
aulas acontecem nos finais de semana, sempre pela manhã.
E a terceira foi a “Iniciação à Vela”, que visa ao aprendizado de forma prática, em grupo,
para identificar se o participante tem o perfil competitivo ou recreacional. A passagem do
“Fundamental” para a “Iniciação à Vela” deixa de adotar o padrão da faixa etária, passando a
observar o aproveitamento e a adaptação de cada aluno. Normalmente, ela ocorre aos 6 anos,
quando a criança está com o seu processo cognitivo mais desenvolvido.
O objetivo desses três modelos foi aumentar o número de iniciantes na EDN, criando
um vínculo maior do velejador com o esporte recreacional. Ao passar por essas etapas,
quando a criança está com 8 anos, há a possibilidade de ingresso nos níveis I e II, do
curso regular de Optimist, iniciando o aprendizado da vela de competição e a formação
do “atleta de alto rendimento”.
O desenvolvimento de novos talentos passa por um longo processo e nem todos os iniciados
têm o perfil para a prática competitiva. Além das soluções, já implantadas na escola, duas
novas propostas devem ser empreendidas para melhorar a formação: a “Vela Recreacional” e
o “Ciclo da Juventude”.
A PROPOSTA DA “VELA RECREACIONAL” NO ICRJ
As mudanças adotadas na escola, em 2010, mostraram-se positivas, atraindo mais sócios e
novos convidados para os cursos da EDN. Ainda assim, observou-se a mesma tendência de
perda de crianças nos pontos analisados.
O “Projeto da Vela Recreacional” propõe a redução do índice de fuga de praticantes ao final
do ciclo regular de aprendizagem do Nível II, momento em que ela registra a maior perda em
números absolutos. A vela recreacional poderá ser mais uma atividade da EDN, estimulando
o aluno pelo prazer de velejar e trabalhando o grupo para a formação de tripulantes. Manfred
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Kaufmann discute o assunto: “creio que falte ao Brasil a instituição de novas classes que
formem tripulações” (LABOURIAU, 2010. p. 238).
Para que isso ocorra, é necessário que a “Vela Recreacional” disponha de um equipamento
para até sete tripulantes: um instrutor, um estagiário de Educação Física (monitor) e cinco
crianças ou somente um instrutor e seis alunos.
O INCREMENTO DA “VELA DA JUVENTUDE”
O projeto é o caminho natural para os atletas vindos da classe Optimist, mas que poderá vir
a ser também para os iatistas da “Vela Recreacional” (aqueles que despertarem para a disputa
de regatas). A juventude é a continuação do desenvolvimento do atleta de alto rendimento,
participando de eventos nas classes Snipe, Laser, 29er, SL16, Bic 393 e 420. O objetivo da
“Vela da Juventude” é reduzir a perda de talentos ao final do ciclo da Optimist, propondo a
preparação de atletas e a formação de tripulações para os ciclos olímpicos.
A “Vela da Juventude” pode ser uma referência para outros clubes formadores, pois outras
experiências de sucesso já foram realizadas no clube:
1.

Implantação de estrutura de técnicos e barcos de apoio;

2.

Contratação de empresa para a organização do programa;

3. Prospecção por parte da administração do clube, de verbas internas e externas, para a
aquisição de novos equipamentos;
GRH NOS PROJETOS DA ESCOLA DE DESPORTOS NÁUTICOS
O iatismo requer investimento na qualificação de profissionais para obter resultados
expressivos no futuro. Infelizmente, não há um mercado de trabalho real para que eles se
sintam atraídos pela vela. Uma alternativa é tornar o professor de Educação Física, ainda
em formação, em um profissional especializado. Ele se motivaria com a maior demanda de
recursos, já que mudanças foram incorporadas recentemente na escola visando ao aumento
do número de velejadores.
“A GRH é tanto um meio como um fim para as OEOs. Se o esporte é uma filosofia de vida, então essa
filosofia deve ser expressa pelas atividades desenvolvidas pela organização. A GRH nas OEOs consiste tanto
em facilitar a educação e o desenvolvimento de membros coletivos ou individuais, como em organizar e
envolver-se em atividades alinhadas com os valores do esporte”. (CAMY; ROBINSON. 2007).

Há algum tempo, a classe Optimist vem mostrando a importância do técnico de vela para
o esporte nacional. Por questões de segurança, os jovens atletas precisavam de assistência
no mar. Tanto os gestores quanto os atletas perceberam a necessidade do acompanhamento
técnico. O incremento da infraestrutura para jovens atletas com destaque internacional já
vinha sendo realizada em outros países.
No “Ciclo da Juventude”, o profissional encarregado desse trabalho, diferentemente das fases
iniciais de formação, precisará de um nível técnico avançado, com direito a um currículo
mínimo de prática desportiva competitiva e, se possível, com curso superior de Educação Física.
Como o mercado de trabalho no iatismo não é amplo, a maioria dos professores das escolas de
vela não tem nível superior, apenas a bagagem técnica da prática esportiva. Recentemente, uma
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nova fonte de mão de obra, oriunda de instituições sem fins lucrativos, passou a oferecer uma
especialização para velejadores com baixa instrução educacional e pouca vivência esportiva.
Eles vêm sendo utilizados como instrutores nas primeiras fases do ensino da modalidade.
Para o desenvolvimento dos três projetos da EDN (Atividade de Férias, Fundamental e
Iniciação à Vela), foram contratadas empresas terceirizadas e selecionados profissionais nas
universidades de Educação Física (graduandos sem experiência náutica). Assim, nos primeiros
anos de trabalho, os professores iniciaram a atividade como assistentes, aperfeiçoando o
conhecimento técnico para acompanhar os pequenos marinheiros. Posteriormente, os que se
destacaram no Fundamental passaram para a “Iniciação a Vela”.
“No mundo moderno, o educador físico encontra uma juventude que é motivada para as 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”. (NETO, 2013. p. 232)

Os projetos apresentados neste trabalho devem ter acompanhamento de gestores dos clubes,
de federações e confederações e do COB. Juntos eles devem melhorar as condições de trabalho
e desenvolver o nível do profissional da vela, oferecendo cursos de formação e especialização
e palestras de regras e gerenciamento de regatas. Essas medidas poderão ajudar os clubes
formadores a colherem resultados em um intervalo de tempo menor.

3 | CONCLUSÃO
A vela nacional requer uma forte atuação de seus praticantes e se vê diante de uma dificuldade:
a assistência restrita, que dificulta a divulgação e o desenvolvimento no país. Com a “Vela
Recreacional”, a ideia é trazer as pessoas para a atividade e aumentar a base de velejadores nos
clubes, incentivando a presença do quadro social na vida esportiva. Já no caso da “Vela da
Juventude”, a proposta é melhorar a performance dos atletas: reduzir a evasão de atletas, ajudar
a vela de competição e aumentar o número de competidores no alto rendimento.
Com as mudanças implementadas, nos últimos anos, verificou-se um crescimento na
quantidade de velejadores a integrarem o processo de formação da escola. Dessa forma,
pretende-se continuar investindo na iniciação, buscando principalmente um equipamento
adequado para o setor (os barcos utilizados atualmente não têm boa taxa de conversão).
Tais resultados estão intimamente ligados ao fortalecimento dos profissionais que trabalham
na instrução básica, intermediária e de competição. As propostas de incremento da “Vela
Recreacional” e da “Vela da Juventude” vão ajudar nessa especialização. Cabe às OEs criarem as
condições necessárias para a abertura de postos de trabalho, apoiar empresas a empreenderem
novos projetos e cobrar um apoio técnico especializado das entidades responsáveis pelo
iatismo. Isso permitirá a retenção de velejadores no período de formação de novos atletas.
Com as melhoras realizadas na EDN e as sugestões apresentadas para o ICRJ, a expectativa é
que o clube possa ajudar o Brasil a se manter entre as maiores potências da modalidade.
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RESUMO

Este trabalho busca apresentar o funcionamento da gestão do tiro esportivo brasileiro na
Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), e a necessidade de se utilizar o planejamento estratégico para melhorá-la. Inicialmente, apresenta-se a modalidade esportiva e o
modus operandi no Brasil. Em seguida, identifica-se o problema e propõe-se a elaboração de
um planejamento estratégico para a confederação, conforme modelo sugerido pelo Comitê
Olímpico Internacional (COI), por meio do programa Solidariedade Olímpica. Limita-se a
explorar de modo aprofundado as fases de preparação e diagnóstico desse processo, através de
pesquisa bibliográfica, entrevistas e questionário. Na preparação, são exibidos os fatores que
justificam a necessidade de uma gestão orientada por um planejamento estratégico na CBTE.
No diagnóstico, são analisados os ambientes internos e externos da organização. Por fim, com
53 respostas do questionário, são apresentados valores, visão e missão para a entidade, conceitos básicos e necessários na elaboração do planejamento estratégico.
Palavras-chave: Gestão Esportiva, Tiro Esportivo, Planejamento Estratégico.

ABSTRACT
This study aims to present the functioning of the Brazilian shooting management in CBTE and
the need to use strategic planning tool for improving it. Firstly, the sport is presented as the modus
operandi in Brazil. Then identifies the problem and proposes the development of a strategic plan for
the association, as the method suggested by the International Olympic Committee (IOC), through
the program Olympic Solidarity, limiting itself to explore more deeply the stages of preparation
and diagnosis of this process, through a literature review, interviews and a questionnaire. In the
preparation phase, demonstrates which factors justify the need in having your management driven
by strategic planning in CBTE. In the diagnostic phase, analyzes the organization’s internal and
external environments. Finally, 53 answers from a questionnaire show proposals for the CBTE
values, vision and mission, basics and necessary concepts in the strategic planning development.
Keywords: Sport Management, Shooting Sport, Strategic Planning.
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1 | INTRODUÇÃO
“O Tiro ao Alvo é um esporte que teve suas origens na Europa, possivelmente ainda no século XVI e que
evoluiu através dos anos, acompanhando a tecnologia da arte bélica e o progresso dos povos... Embora os
alvos tenham sofrido reduções consideráveis no seu tamanho original, aumentando o grau de dificuldade
e influenciando a performance do atirador, o esporte da bala continuou atraindo cada vez mais pessoas
do mundo inteiro, que sentem uma sensação indescritível de autodomínio, ao disparar uma série de 100
pontos.” (FERREIRA, 1986, p. 9)

Atualmente conhecido como tiro esportivo, o esporte integra o programa olímpico desde a
primeira edição da Era Moderna, em Atenas 1896, não tendo sido disputado em apenas duas
ocasiões: Saint Louis 1904 e Amsterdã 1928. Por estar dividido em 15 modalidades olímpicas
– detalhadas no próximo tópico –, o tiro pode dar a um único país até 30 medalhas em uma
mesma edição dos Jogos.
No Brasil, o esporte deu ao país as três primeiras medalhas olímpicas de sua história, em
Antuérpia 1920: uma de ouro (Guilherme Paraense), uma de prata (Afrânio Costa) e uma de
bronze (por equipes). Apesar do início glorioso, essas foram as únicas medalhas brasileiras em
Jogos Olímpicos. Um dos motivos para esse desempenho recente pode estar nas rigorosas leis
nacionais envolvendo armamentos, que dificulta o acesso do cidadão à sua prática.
Para entender melhor as nuances do esporte, primeiramente é preciso conhecer a sua estrutura.
1.1 ESTRUTURA ATUAL DO TIRO ESPORTIVO
A estrutura do tiro esportivo nacional segue o modelo estrutural hierárquico do esporte
brasileiro. A iniciação ocorre nos clubes, vinculados às federações estaduais, que são membros
da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), e que, por sua vez, respondem ao
Comitê Olímpico do Brasil (COB).
No âmbito das regulamentações, a CBTE segue as normas da Federação Internacional de
Tiro Esportivo (ISSF – International Shooting Sport Federation), responsável pela definição das
regras para todas as modalidades. Essas provas regidas pela ISSF são divididas em três classes:
Prato (Shotgun), Armas Longas (Rifle) e Armas Curtas (Pistol).
a. Armas Longas Masculino: Carabina de Ar, Carabina Deitado, Carabina 3x40, Fuzil Deitado,
Fuzil Livre 3x40 e Fuzil Standard 3x20.
b. Armas Longas Feminino: Carabina de Ar, Carabina Deitado e Carabina 3x20.
c. Armas Curtas Masculino: Pistola de Ar, Pistola Livre, Tiro Rápido, Pistola Standard e Fogo
Central.
d. Armas Curtas Feminino: Pistola de Ar e Pistola Esportiva.
e. Prato Masculino: Skeet, Fossa Olímpica e Dossa Dublê.
f. Prato Feminino: Skeet e Fossa Olímpica.
A estrutura no país é amadora, impedindo que os atletas treinem em condições de igualdade
com outras nações. De acordo com Frederico Costa, presidente da CBTE, “o tiro esportivo
olímpico no Brasil existe, hoje, de forma equivocada, desorganizada e, principalmente, sem
objetividade, profissionalismo, nem visão de futuro”. (COSTA, 2005, p. 9)
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Ainda que mudanças estejam ocorrendo, na CBTE, desde 2005, somadas à inauguração do
Centro Nacional de Tiro Esportivo (CNTE), em 2007, e o apoio das Forças Armadas (FFAA)
na preparação das equipes para os Jogos Mundiais Militares Rio 2011 – o que elevou o nível
dos atiradores brasileiros –, a estrutura de treinamento segue muito aquém da encontrada na
concorrência, casos da China, dos Estados Unidos e da Alemanha.
Por conta dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Governo Federal vem oferecendo mais recursos para
o desenvolvimento do esporte nacional e os atletas têm conseguido disputar um número maior
de eventos internacionais. Em contrapartida, as legislações desarmamentistas e os altos impostos
cobrados no Brasil encarecem e dificultam as aquisições de equipamentos e munições.
Em termos de organização, a CBTE opta por gerenciar o esporte através de planejamentos
anuais. Pensando em curto prazo e sem projetar o futuro, a rotina atual impede a melhora dos
processos e a evolução estrutural de apoio aos atletas.
“Não é novidade alguma afirmar que muitas organizações desportivas, públicas e privadas
que conheço, em que trabalhei ou com as quais mantive relações profissionais, não sabem
quais são seus objetivos, nem as suas linhas de atuação: não os conhecem porque não os
têm. Serviços municipais de desportes, federações, clubes etc., confundem seus objetivos com
tarefas diárias ou habituais: abrir piscinas em maio, manter o funcionamento dos ginásios
esportivos municipais, organizarem as competições todos os anos, preparar a seleção regional
para o Campeonato da Espanha etc. Porém, além dessas tarefas habituais, existe algo mais?
Em muitos casos, todos sabemos que não.” (ROCHE, 2002, p.27, citado por MOURA,
2010, p.9)
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA
A CBTE não possui um planejamento estratégico e a justificativa deste trabalho é justamente
melhorar a qualidade de gestão do tiro esportivo nacional por meio da criação de um
planejamento estratégico na entidade.
“Planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas, de
forma a que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir (estratégia). Depois de se ordenar as
ideias, são ordenadas as ações, que é a implementação do Plano Estratégico, para que, sem desperdício de
esforços, caminhe na direção pretendida.” (ALMEIDA, 2007, citado por MOURA, 2010, p.13)

Para a formação de um planejamento estratégico, o COI, via Solidariedade Olímpica (CAMY,
2007), sugere um processo com cinco etapas: preparação, diagnóstico, objetivos, plano de
ação e controle e avaliação.

176

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Como esse processo é complexo, exigindo a participação de todos os setores da organização
e um período longo para ser executado, este trabalho se propõe a definir os conceitos básicos
que nortearão a preparação de um planejamento estratégico para a CBTE por meio dos dois
primeiros passos do processo sugerido pelo Solidariedade Olímpica: preparação e diagnóstico.
Um dos objetivos é definir os valores, a visão e a missão da entidade.
“A missão corresponde à razão da existência da organização, e a elaboração da declaração da missão deve
ser seguida por uma discussão sobre visão e valores partilhados.” (CAMY, 2007, p. 78)

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 METODOLOGIA
Para a realização do estudo, foram necessários diversos tipos de pesquisa, como a exploratória
(pesquisa bibliográfica e entrevistas) e a descritiva (coleta de dados, questionários para
stakeholders da CBTE e observação sistemática dos fatos em andamento). Quanto à forma de
abordagem, a pesquisa foi, de modo geral, qualitativa, com os dados obtidos sendo analisados
indutivamente. O restante das informações obtidas também exigiu uma análise quantitativa
(estatística baseada nas respostas).
2.2 PREPARAÇÃO
“A diversificação das práticas esportivas e o crescente potencial de marketing do esporte levaram,
inevitavelmente, ao aumento da competição entre organizações esportivas tradicionais e não tradicionais
para atrair e manter seguidores e patrocinadores. Para responder a este desafio, as organizações esportivas
atuais devem fazer uso da gestão estratégica, da mesma forma que as empresas comerciais fizeram nos anos
1960.” (CAMY, 2007, p. 62).
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Muitas podem ser as motivações para uma organização criar um plano estratégico. Abaixo,
segue uma lista de motivos que justificam a necessidade na CBTE:
a. Objetivos inespecíficos: o estatuto da CBTE (2014) é o único documento oficial da
CBTE que regulamenta o seu funcionamento. No artigo 4°, ele apresenta a finalidade
da confederação de forma confusa, misturando funções que poderiam ser definidas como
MISSÃO, com atividades cotidianas e outros objetivos específicos. Não há definição de
VISÃO e os VALORES.
b. Papéis e responsabilidades dos participantes mal definidos: o estatuto da CBTE (2014)
define os postos eletivos (presidente, quatro vice-presidentes e seis membros do Conselho
Fiscal) e os poderes da organização (assembleia geral, presidência, diretoria, Conselho
Fiscal e Superior Tribunal de Justiça Desportiva), além de suas atribuições. No entanto,
nesse documento, não há uma estrutura administrativa bem definida, apesar de ser possível
interpretar parte das atividades pelas atribuições dos poderes. Em consulta aos funcionários
da sede administrativa, não foi possível identificar um organograma que mostre como é
estruturada a administração da entidade, embora existam diversos organogramas utilizados
em diferentes situações. Foi constatado que a estrutura administrativa é organizada em
função da distribuição de tarefas dos funcionários contratados, e não em função da
necessidade da organização. As figuras 2 e 3 ilustram como o autor interpretou a estrutura
administrativa da CBTE, em fevereiro de 2014, a partir de dois diferentes organogramas
existentes e de consulta aos funcionários:

Fig. 2 – Organograma administrativo da CBTE.
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Fig. 3 – Organograma dos funcionários da sede administrativa da CBTE.

c. Falta de coesão entre as atividades: na administração da CBTE, cada funcionário
corresponde a uma das caixas apresentadas na figura 3. Algumas delas, apesar de
integrarem a mesma área, estão separadas em funções independentes, como o gerente
financeiro e o técnico de projetos especiais. Ambos pertencem ao setor de finanças, mas
cuidam de fontes de recursos diferentes. No caso do responsável pelo cadastro, que deveria
exercer uma atividade administrativa, sua função principal, além do cadastramento de
pessoal, é verificar a entrada de recursos próprios (oriundos da arrecadação de anuidades
dos associados e inscrições dos atletas nas competições). A comunicação interna também
possui falhas, pois não há supervisão e coordenação das atividades. Apesar da existência de
um gerente administrativo, todos os funcionários abaixo dele no organograma se reportam
diretamente ao presidente da entidade e aos dois diretores técnicos.
d. Necessidade de definir prioridades e planejamento de uso eficiente e eficaz dos recursos:
a CBTE não possui metas e objetivos de longo prazo, embora os diretores técnicos de
carabina e pistola e de tiro ao prato façam o planejamento anual de suas modalidades. A
maior parte dos recursos no custeio de despesas técnicas é proveniente da Lei Agnelo/Piva
(Ministério do Esporte), que chega à entidade pelo COB. Essa verba também é utilizada
para o pagamento de parte das despesas administrativas (Ex: salários dos funcionários).
O restante, assim como o que excede o planejado, é quitado com recursos próprios,
mencionada anteriormente. Esses recursos são controlados pelo gerente financeiro, sem
qualquer tipo de planejamento, apenas com uma estimativa de gastos. Consequentemente,
a CBTE apresentou balanços financeiros negativos em 2011, 2012 e 2013.
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2.3 DIAGNÓSTICO
2.3.1 Identificando os stakeholders
Stakeholders são indivíduos, grupos e organizações, internos ou externos, que podem afetar
direta ou indiretamente o presente ou o futuro de uma Organização Esportiva Olímpica
(CAMY, 2007). Baseando-nos na experiência e na observação sistemática do macroambiente e
do microambiente, em torno do tiro esportivo e da CBTE, sugerimos considerar os stakeholders:

Fig. 4 – Stakeholders da CBTE1.

Após elencá-los, Camy recomenda que eles sejam categorizados de acordo com o interesse
e o controle que eles possam ter na estratégia da organização. Os patrocinadores, apesar de
apresentados na figura 4, não serão considerados para a Matriz de Interesse e Controle (Tabela
1), pois a CBTE não possuía nenhum quando esse artigo foi concluído. Dentre as empresas
de materiais e serviços, foi listada apenas a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
que, no entendimento desse autor, seria a principal empresa em condições de influenciar o
direcionamento estratégico da entidade, pois é a única fabricante de munições no país.
Tabela 1 – Matriz de Interesse e Controle (Fonte: autor e CAMY, 2007, p. 72)
Fator

Pouco interesse na sua
estratégia

Muito interesse na sua estratégia
Funcionários

Pouco controle sobre a sua
estratégia

Voluntários

Atletas

Mídia

CBC
CDMB
Clubes

1 CDMB: Comissão Desportiva Militar do Brasil; DFPC: Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados (organização militar do Exército Brasileiro).
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Muito controle sobre a sua
estratégia

ME

Membros da AG

DFPC

COB

2.3.2 Conduzindo uma análise interna e externa
Para iniciar a análise do cenário atual da CBTE, o primeiro passo seria considerar sua
missão atual. Porém, ela não está definida em nenhum documento, com o estatuto (2014)
apresentando apenas uma lista de afazeres (artigo 4°), cujo conteúdo será mais bem explorado
no item 2.4.3. Tampouco estão determinados os valores e a visão, conceitos básicos na
elaboração de um planejamento estratégico.
A principal concorrente da CBTE, em sua área direta de atuação, é a Confederação Brasileira
de Tiro Prático (CBTP), que coordena as modalidades não olímpicas. No entanto, na esfera
esportiva, todas as 29 confederações olímpicas poderiam ser vistas como concorrentes, já
que a verba da Lei Agnelo/Piva é distribuída pelo COB com um percentual definido pelo
desempenho de cada uma.
Apesar de ser um órgão fiscalizador, o COB é um dos principais aliados da CBTE, pois tem
interesse direto em apoiar o desenvolvimento de todas as modalidades olímpicas. O mesmo
se aplica às Forças Armadas, por meio da CDMB, pelo auxílio considerável nos últimos anos
e às empresas de materiais e serviços que vendem produtos relacionados ao tiro esportivo. O
desenvolvimento do esporte está intimamente ligado ao aumento nas vendas dessas marcas.
Para fazer um diagnóstico do ambiente da CBTE, sintetizando análises internas e externas,
foi utilizada a ferramenta Análise SWOT (Strenghts – Forças, Weaknesses – Fraquezas,
Opportunities – Oportunidades e Threats - Ameaças).

Fig. 5 – Análise SWOT da CBTE.
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a. Forças
A principal delas é o CNTE, um dos melhores complexos de estandes de tiro do mundo,
que vem sendo utilizado regularmente para o treinamento de equipes nacionais e para as
competições. O centro dispõe de uma equipe multidisciplinar, contratada após um convênio
firmado entre a CBTE e o Ministério do Esporte, incluindo profissionais de Nutrição,
Psicologia, Fisioterapia e Educação Física. Em maio de 2014, a entidade contava também
com quatro treinadores estrangeiros, ajudando a elevar o nível técnico dos atletas. Por último,
a situação política estável propicia um ambiente promissor para o desenvolvimento estrutural
do esporte.
a.Oportunidades
O momento político favorável do esporte, no Brasil, popularmente chamado de “cometa do
esporte”, por conta dos grandes eventos sediados no país desde 2007 e que vão culminar com
os Jogos Olímpicos Rio 2016. Estar em evidência na mídia possibilita que várias empresas
se predisponham a patrocinar modalidades com propostas coerentes e organizadas. O
apoio financeiro vem também dos convênios com o Ministério do Esporte, que se mostra
disposto a ajudar confederações que apresentem projetos visando ao desenvolvimento de
suas modalidades. Já as Forças Armadas, desde os Jogos Mundiais Militares Rio 2011, têm
se empenhado em colaborar com o esporte brasileiro de modo geral. Nas modalidades de
carabina e pistola, 75% dos atletas da seleção olímpica da CBTE são militares. Por isso, o
relacionamento entre a CBTE e a CDMB poderia ser intensificado, principalmente firmando
parcerias para viagens e para a aquisição de munições. Como a logística das FFAA para a
compra de material estrangeiro é estruturada, a sua utilização reduziria consideravelmente os
gastos de importação da confederação.
b. Fraquezas
A CBTE é comandada por dirigentes amadores, que não se dedicam exclusivamente a ela.
Como não recebem salários diretos, o presidente, os vice-presidentes e os diretores possuem
um emprego fora da entidade, destinando tempo parcial para tentar resolver os problemas do
esporte. O mesmo ocorre com os atletas, que acabam não tendo muito tempo para treinar.
Além de não existir atletas profissionais no tiro esportivo brasileiro, eles não possuem um
plano de carreira voltado à dedicação integral. Os que conseguem essa disponibilidade são
militares e recebem apoio das respectivas Forças. Outra fraqueza é a dependência de recursos
do Ministério do Esporte, seja pela Lei Agnelo/Piva ou por um convênio para o CNTE. A
CBTE não possui patrocinadores, nem recursos suficientes para se tornar autossustentável.
c. Ameaças
A principal é a política desarmamentista, idealizada pelo Governo Federal sob o pretexto da
diminuição da criminalidade. Em função dessa política, diversas leis vêm sendo aprovadas desde
2005 pelo Congresso Nacional e no Exército Brasileiro (Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados – DFPC) para dificultar o acesso do cidadão à arma de fogo. Com isso, o atleta
passou a ter mais gastos e a enfrentar mais burocracia para a prática esportiva. Para piorar,
o país não tem nenhum fabricante de armas esportivas e apenas uma empresa de munição,
mas que, por não ter o seu foco no esporte, não produz munição com a qualidade mínima
necessária para sua utilização em competições internacionais. Novamente, os atletas recorrem
às importações, que encarecem demasiadamente os produtos. Todas essas dificuldades resultam
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em uma quantidade reduzida de praticantes, restrita aos que se predispõem a encarar todas
as adversidades em prol do entretenimento. Como poucos jovens têm ingressado no esporte,
a tendência é que o número diminua ainda mais. Além disso, a dependência de recursos do
Ministério do Esporte traz incerteza quanto ao futuro do tiro esportivo após os Jogos Olímpicos
Rio 2016, pois a alocação de recursos federais deve cair. Embora ainda não seja uma ameaça
presente, esse fator deve ser considerado no planejamento estratégico até 2020.
2.4 OBJETIVOS
A parte mais importante deste trabalho é a definição dos objetivos da CBTE, pois eles
direcionarão todas as ações seguintes. Para obter essas informações, foi distribuído um
questionário a uma centena de stakeholders da entidade, principalmente àqueles que, segundo
a Matriz de Interesse e Controle (tabela 1), pertenciam aos campos de “muito interesse na
estratégia”. Ao todo, foram coletadas 53 respostas entre os dias 5 de maio e 23 de junho de
2014, dos seguintes profissionais:
• 4 presidentes de federações estaduais e membros da Assembleia Geral;
• 1 gerente geral de integração esportiva do COB;
• 2 diretores da CBTE;
• 1 coordenador do CNTE;
• 7 profissionais da equipe multidisciplinar do CNTE;
• 29 atletas de tiro esportivo;
• 3 árbitros de tiro esportivo;
• 4 funcionários da sede administrativa da CBTE;
• 2 gestores da modalidade de Tiro na CDMB (o atual e o substituído).
2.4.1 Valores
“Os valores funcionam como princípios estruturais que irão inspirar a formalização de objetivos e a
implementação da estratégia. Eles representam uma crença coletiva que inspira o comportamento
individual.” (CAMY, 2007, p. 78)

Uma das perguntas do questionário apresentou 25 valores, sugeridos a partir de menções
encontrados em outras OEO. Aos entrevistados, foi solicitada uma análise de cada item, a
partir de três opções disponíveis: inadequado, importante ou importantíssimo. A intenção era
clara: buscar os valores fundamentais para os stakeholders. Logo, neste trabalho, levou-se em
conta apenas os valores classificados como importantíssimo. O resultado apontou 12 valores
com aceitação superior a 50% (figura 6).

183

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Fig. 6 – Valores para a CBTE.

A partir das respostas, os valores sugeridos a serem defendidos pela CBTE são: respeito
às regras, transparência, disciplina, legalidade, eficiência, determinação, moralidade,
probidade, impessoalidade, lealdade, Olimpismo e honra.
2.4.2 Visão
A visão corresponde ao que a organização quer ser a longo prazo (CAMY, 2007). Pensando
nisso, o autor adaptou ao tiro esportivo oito visões existentes em outras OEO. O resultado
do questionário foi:
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Fig. 7 – Visão para a CBTE.

Duas propostas obtiveram destaque. Ainda que não de forma absoluta, elas sugerem a
seguinte visão à CBTE: Ser competente no fomento do tiro esportivo por meio dos níveis
administrativo, operacional, técnico e científico; promover a massificação do esporte e a
evolução do desempenho olímpico.
2.4.3 Missão
“Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se define pela sua missão.
Somente uma definição clara da missão é razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas
os objetivos da empresa.” (DRUCKER, 1973)

Apesar de não estar explícito, no estatuto da CBTE (2014), o artigo 4° indica algumas pistas
da missão da entidade:
“a) administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo o país o esporte do tiro em todos os
níveis, inclusive o praticado por portadores de necessidades especiais;
b) representar o esporte do tiro brasileiro junto aos poderes públicos em caráter geral [...];
c) representar o esporte do tiro brasileiro no exterior, em competições amistosas ou oficiais da International
Shooting Sport Federation (ISSF), [...] e de outras a que venha a se filiar ou mesmo atendendo a convite
de entidade a que não esteja filiada, podendo celebrar convênios e acordos observada a competência do
COB [...];
h) promover e fomentar a prática do esporte do tiro de alto rendimento, estudantil, e de cunho social [...]”.

No intuito de definir o objetivo principal da CBTE, uma pergunta do questionário compara
de forma direta as três práticas previstas na letra H, do artigo 4°, do estatuto da CBTE. O
resultado foi a prioridade ao esporte de alto rendimento.
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Fig. 8 – Prioridade nas práticas da CBTE.

Analisando os números, assim como os tópicos destacados do estatuto da confederação, sugerese a seguinte missão para a CBTE: Administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar
o tiro esportivo em todo o Brasil, buscando a competência no fomento desse esporte
por meio dos níveis administrativo, operacional, técnico e científico; e promovendo a
massificação do esporte e a melhoria do desempenho olímpico de seus atletas, inspirado
no Olimpismo e nos demais valores da organização.
“Para uma OEO, o maior propósito da organização é promover o Olimpismo. Os objetivos utilizados
para atingir este propósito podem variar entre proporcionar oportunidades de lazer no nível de base ao
envio de atletas para os Jogos Olímpicos.” (CAMY, 2007, p. 17)

3 | CONCLUSÃO
Este trabalho se propôs a definir os conceitos básicos que nortearão a preparação de um
planejamento estratégico para a CBTE. Foram seguidos os dois primeiros passos do processo
sugerido pelo programa Solidariedade Olímpica: preparação e diagnóstico. Dentro dos
objetivos, foram feitas propostas de valores, visão e missão para a entidade.
Na preparação, explicou-se as razões para a CBTE ter a gestão orientada por um planejamento
estratégico. Já na fase de diagnóstico, se identificaram os stakeholders da confederação,
classificando-os por meio da matriz de interesse e controle, e foram analisados os ambientes
externo e interno.
A conclusão é a necessidade imediata de planejamento da entidade, da criação de uma estratégia
que permita ao tiro esportivo brasileiro se estruturar e evoluir, tornando-se autossuficiente.
Assim, será possível remediar a expectativa de retração após 2016, quando os recursos federais
para o esporte provavelmente serão reduzidos.
As ideias apresentadas aqui não pretendem colocar ponto final no assunto. Muito pelo
contrário. O objetivo é que este trabalho seja apenas o início de um debate que motive a
CBTE a elaborar o seu planejamento estratégico.
“Em função dessa nova realidade, as Entidades Esportivas estão exercitando a observação antecipada dos fatos,
classificando os possíveis comportamentos, analisando melhor os custos e as receitas da estrutura, comparando
sua atuação com as instituições de mesma natureza, estudando os cenários futuros e alternativos para fazer
frente à sobrevivência, à concorrência e ao desenvolvimento. Diante disso, não há como fugir do Planejamento
Estratégico. Só que um Planejamento Estratégico não se limita a desenvolver números e a confeccionar
planilhas. Trata-se de uma forma de pensar. Deve ser contínuo e interativo com os movimentos da instituição,
para que as ações estejam embasadas em decisões mais produtivas.” (MOURA, 2010, p. 19)
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RESUMO

Apesar dos bons resultados apresentados pelo judô brasileiro, as equipes nacionais apresentam
baixa renovação de atletas e pouco êxito na transição das categorias de base para a equipe
olímpica. A insuficiência no conhecimento científico dos treinadores da base e sua aplicação
na prática faz com que muitos atletas cheguem ao nível competitivo com grande deficiência
técnica, prejudicando o desenvolvimento da seleção nacional de base e, consequentemente,
a passagem para a equipe adulta. A formação de técnicos ainda é muito amadora em grande
parte do país. Partindo dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo propor
uma estratégia de capacitação, coordenada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), para
os treinadores da modalidade que fornecem atletas para a seleção brasileira. Ao longo do
estudo, serão apresentadas as variáveis e as dimensões dos indicadores que serão medidos em
correspondência com o problema assumido e sua estreita relação com o objetivo, assim como
com os diferentes instrumentos elaborados que serão aplicados.
Palavras Chaves: Estratégia, Capacitação Profissional, Judô.

ABSTRACT
In spite of the good results reached by the brazilian judo, the national teams are joined by very few
new members and little success is achieved when the junior and cadet categories are transferred to
the senior one. The scarcity of scientific knowledge acquired by the cadet and junior coaches and its
application lead to a wide technical gap many athletes face when getting to the competitive level.
Consequently, the development of the National Cadet and Junior Teams is hindered as well as
their transition to the Senior Team. Actually, the training of judo coaches is still very amateur in
most parts of the country. Given these facts, the purpose of the present paper is to propose a training
strategy, coordinated by the Brazilian Judo Confederation (CBJ), which target the coaches who
provide athletes to the National Judo Team. Therefore, the study will present the variables and the
dimensions of the figures measured according to its subject, closely connected to the purpose as well
as to the different elaborated instruments that shall be applied.
Keywords: Strategy, Professional Training, Judo.
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1 | INTRODUÇÃO
Antes visto como um método japonês de atividade espiritual ou de autodefesa, o judô adquiriu
verdadeiramente um caráter de esporte em 1951, com a criação da Federação Internacional
de Judô (FIJ) e a globalização da modalidade. A partir desse momento, ocorreram mudanças
consideráveis no conhecimento técnico, na metodologia de ensino, na relação professor-aluno
e nos objetivos do esporte. Mas nenhum fator foi tão importante para sua massificação do
que a entrada no programa dos Jogos Olímpicos (como esporte de demonstração em Tóquio
1964, e definitivamente em Munique 1972).
Em 18 de março de 1969, dando sequência ao crescimento gradual da modalidade, foi fundada
a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), entidade responsável pela administração do esporte
em território nacional (em 22 de fevereiro de 1972, a instituição foi reconhecida por decreto), e
Paschoal Segreto Sobrinho tornou-se o primeiro presidente. De lá para cá, tanto o judô quanto
a CBJ passaram por uma série de transformações, que acabaram consagrando a modalidade
como uma das mais importantes do país, sendo praticada em todos os estados brasileiros.
O bom trabalho realizado proporcionou resultados expressivos e constantes em âmbito
internacional. Prova disso é que o Brasil já conquistou 19 medalhas em Jogos Olímpicos,
sendo a única modalidade a subir ao pódio em oito edições consecutivas (Los Angeles 1984
a Londres 2012).
Apesar disso, o cenário atual do judô brasileiro apresenta uma baixa renovação de atletas
e um êxito reduzido na transição das categorias de base para a equipe olímpica. Devido às
mudanças nas regras e à predominância do estilo de judô do Leste europeu, o ensino de judô
no país passou por uma profunda transformação, perdendo um pouco de sua característica
tradicional no processo de formação.
De modo geral, a formação de novos técnicos ainda é muito amadora no país. Muitos deles
iniciam sua carreira seguindo apenas uma metodologia fundamentada em um conhecimento
empírico, adquirido durante treinamentos vivenciados com antigos professores. A falta
de embasamento científico associada ao conhecimento prático faz com que muitos atletas
cheguem ao nível competitivo com deficiências técnicas graves, prejudicando assim o
desenvolvimento da seleção de base e a sua transição para a equipe principal.
A capacitação é um processo de aprendizagem no qual é preciso responder às seguintes
questões: “para que”, “como”, “para quem” e “quando”. Esse processo engloba ação e reflexão
de forma sistêmica, de partes que se ligam, e não como meras ações isoladas e fragmentadas.
Quanto maior a especificidade, mais apto estará o profissional para o desempenho de suas
funções (CERCHI, 2000).
A capacitação profissional de um treinador de judô não se limita à aquisição de habilidades
técnicas e de conhecimentos preestabelecidos. O técnico tampouco deve reduzir o seu papel
a um simples transmissor de informações. Uma formação de qualidade deve prepará-lo para
a reflexão e a construção a partir de um conteúdo já determinado, o que, no caso do judô, dá
ao professor autonomia total sobre a ação metodológica, podendo alterar a fórmula padrão
quando achar conveniente.
A isso se referia Verenguer (1997, p.164):
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‘’A preocupação com a caracterização do campo de conhecimento em Educação Física está relacionada
com a necessidade de justificar a presença da mesma na universidade, ou seja, tem-se, por parte da
comunidade acadêmica, uma tomada de consciência no sentido de que a Educação Física não pode ser
caracterizada eminentemente como um curso de preparação profissional.”

O problema é que não há como exigir autonomia dos treinadores de judô no Brasil se eles,
durante a formação acadêmica e/ou técnica, não foram preparados para refletir sobre as
ações e os conhecimentos que lhe foram transmitidos. A modalidade esportiva ainda possui
uma particularidade, que é o seu sistema tradicionalista de ensino. Essa visão não se aplica
exclusivamente ao judô (MEDINA, 1983) e expõe um problema de formação: os licenciados
em Educação Física, além de terem poucas noções sobre a finalidade da educação no ensino
formal, supervalorizam três objetivos próprios do esporte: a competição, o resultado e a vitória.
Embora os treinadores saibam definir as expectativas e que precisam tornar o atleta crítico e
criativo, eles não refletem sobre as estratégias a serem adotadas para atingir os objetivos. Por isso
que devem buscar uma qualificação profissional para obter sucesso na carreira (DUDU, 2013).
É necessário estruturar estratégias de capacitação para atender às demandas atuais e futuras
da seleção de base e deixar os atletas em melhores condições quando for requisitada a sua
presença na seleção principal. Isso deve estar pautado na pedagogia do esporte, como alguns
autores têm dedicado os seus estudos: Pozo e Crespo (1994) e Crespo (1999) voltam-se às
estratégias educativas e de formação; Garcia (1995), Gorow (1983) e Salazar (2001) propõem
uma estratégia didática para a atividade científica estudantil com enfoque interdisciplinar; e
Sierra (2004) trabalha a estratégia pedagógica. De maneira geral, esses autores apontam que
o enfoque integral está determinado pelos objetivos, são representados em sistema de etapas
e têm tarefas a cumprir gradualmente.
A estratégia de capacitação avançada é entendida como a conceitualização de formas, estratégias,
tecnologias, instrumentos, métodos em que se deve ordenar a ação para a consecução de
determinados objetivos a curto, médio e longo prazo, explicitando em sua letra, a segurança
na possibilidade de alcançar os objetivos e quais são os fatores do entorno que se atenderão
(AÑORGA, 1996).
O objetivo do estudo é propor uma estratégia de capacitação, coordenada pela CBJ, para
os treinadores da modalidade que fornecem atletas para a seleção brasileira. Para cumprir
o objetivo geral, traçou-se as seguintes metas: diagnosticar a situação atual do processo
de capacitação na base; estruturar o corpo da estratégia para a capacitação profissional de
treinadores que fornecem atletas para a seleção brasileira. O processo promoverá ganhos
técnicos significativos para os treinadores e, no âmbito social, descentralizará o conhecimento
do judô de alto rendimento dos estados de mais competitividade. Para tal finalidade, este
trabalho apresenta uma proposta de metodologia para direcionar o processo, assim como o
sistema de princípios que lhe servem de base.

2. DESENVOLVIMENTO
A partir do problema constatado, o método de trabalho consiste na determinação das variáveis
e na medição das dimensões dos indicadores. O sistema de investigação foi baseado no enfoque
analítico qualitativo das contradições geradas no objeto selecionado, e que constituem sua
fonte de desenvolvimento. Essa metodologia se concretiza nas seguintes técnicas:
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1. Histórico-lógico: Possibilitou mais conhecimento da evolução progressiva da
capacitação profissional dos treinadores de judô.
2. Analítico-sintético: Permitiu o processamento das fontes teóricas e dos conteúdos
básicos para aprimorar o estudo da capacitação profissional, assim como a interpretação
dos resultados do estado atual dos treinadores.
3. Modelação: Facilitou a concepção do modelo teórico de gestão em suas diferentes
etapas; permitiu interpretar, desenhar e ajustar a realidade do contexto pedagógico do
treinador para aperfeiçoar a capacitação profissional com um enfoque proativo.
4. Análises de documentos: Foram revisados documentos relacionados à formação profissional
fora do processo de graduação e pós-graduação do treinador de judô vinculado à CBJ.
5. Observação: Permitiu constatar limitações e potencialidades que manifestam os
treinadores em sua relação com os atletas e durante o processo de treinamento.
6. Questionário: Por meio de sua aplicação, foi possível conhecer a opinião dos treinadores
em relação às limitações e às potencialidades de seu desempenho profissional.
Como parte do diagnóstico para a estruturação da estratégia, realizou-se uma análise SWOT
da situação atual do ambiente interno e externo (Ver anexo 1). Norton e Kaplan (2009, p.50)
classificam os atributos externos como oportunidades e ameaças, e os internos como pontos
fortes e pontos fracos.
No ambiente interno (organizacional), a CBJ tem como pilares a infraestrutura, o suporte
ao atleta, a captação de recursos para a execução de projetos e, consequentemente, bons
resultados nas principais competições internacionais. Já o ponto fraco identificado foi a
capacitação técnica dos profissionais, resultando diretamente na baixa renovação de atletas
no judô masculino. Resumindo: não há uma metodologia de treinamento na base do judô
brasileiro, ademais da baixa detecção de novos talentos.
Já no ambiente externo, identifica-se como principal oportunidade a realização dos Jogos
Olímpicos de 2016 no Brasil, aumentando a procura por intercâmbio com o judô nacional,
proporcionando mais visibilidade para a modalidade, e gerando oportunidades para a
manutenção e a obtenção de novos patrocínios. Por outro lado, as ameaças são: o alto nível
técnico dos oponentes, a pressão por resultados imposta pela mídia, o quadro de arbitragem
desfavorável e o baixo número de federações com qualidade para a gestão da modalidade.
A análise da matriz SWOT identifica que podemos explorar os nossos pontos fortes e
aproveitar as oportunidades geradas pelos Jogos Olímpicos de 2016, pois o evento trará
mais investimentos e contribuirá para prevenir as ameaças existentes. Trata-se do momento
oportuno para transformar a principal fraqueza (capacitação profissional dos técnicos de
formação) em uma das principais fortalezas.
O incremento na aplicação de recursos, nas seleções de base, permite que a CBJ invista
atualmente em 172 atletas: 64 na equipe sub-18, 64 na sub-21 e outros 44 na principal.
Eles participam dos principais torneios internacionais, contribuindo para o desenvolvimento
e o fortalecimento da modalidade. Na base ou entre os adultos, cada categoria conta com
três ou quatro atletas, favorecendo a evolução dos que chegam ao auge da carreira de um
esportista, os Jogos Olímpicos, quando são selecionados somente os 14 melhores do país (um
representante por categoria).
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Dessa forma, o pipeline encontra-se relativamente saudável. Porém, os adversários, embora
cheguem com a mesma qualidade de atletas no final do funil, conseguem ter mais reservas do
que o Brasil. Há deficiências em certas categorias, resultado da falta de técnicos capacitados,
impedindo a melhor formação de novas gerações.
Atualmente, os principais concorrentes do judô brasileiro são: Japão, Coreia do Sul, Rússia,
França e Alemanha. Cada um tem uma característica específica, muito bem definida. O
Japão, por exemplo, além da tradição no esporte, possui centros de treinamentos espalhados
pelo país e a modalidade está inserida nas escolas. Na França, onde o judô é muito popular,
são mais de 680 mil atletas federados, a maioria forte fisicamente e especialista nas técnicas
de solo. Já os russos obtiveram seu melhor resultado na última edição dos Jogos Olímpicos
(Londres 2012): três medalhas de ouro somente no masculino. A Coreia do Sul, por sua
vez, cresce a cada ciclo e é uma escola que apresenta eficiência em todos os fundamentos. E
a Alemanha sempre apresenta bons resultados em Jogos Olímpicos, tendo como principais
características o aspecto tático e a condição física.
Por mais que apresente boa competitividade frente aos principais concorrentes, o Brasil não
possui uma metodologia padrão de ensino, impedindo a organização de um trabalho que
defina as características específicas do judô brasileiro.
2.1 Descrição dos resultados do questionário
Aplicou-se um questionário visando à estruturação do processo de capacitação profissional
(Ver anexo 2). Para identificar os principais treinadores do país, as perguntas foram feitas a
profissionais que compareceram a três eventos importantes do judô nacional: o Campeonato
Brasileiro Sub-18, o Campeonato Brasileiro Sub-21 e o Curso Nacional, da Academia
Brasileira de Treinadores (ABT).
Ao todo, 73 técnicos de 26 federações nacionais filiadas à CBJ responderam ao questionário
(47 deles, ou 64,3 %, possuem a cédula permanente do Conselho Regional de Educação
Física; 22, ou 30,1%, possuem o CREF provisório; e 4, ou 5,4% não possuem CREF). Outro
dado relevante é que 35% deles não possuem graduação em Educação Física, exercem outras
funções profissionais e ministram aulas de judô baseando-se na experiência prática.
Segundo os resultados do primeiro tópico do questionário aplicado, desses 73 profissionais,
50 (ou 68,5%) têm domínio sobre a existência de bibliografias que auxiliam a capacitação
profissional (em concordância com a quinta pergunta, 63 treinadores, ou 86,3%, afirmam que
materiais didáticos ajudariam muito a capacitação profissional). No entanto, 20 especialistas
(ou 27,4%) responderam que não conhecem documentos específicos didáticos que possam
apoiar a capacitação dos treinadores de judô. Os 3 restantes (ou 4,1%) disseram não saber da
existência de documentos específicos.
A segunda questão refere-se à busca de capacitação profissional externa: 13 (ou 17,8%) já
estudaram fora do país, mas 60 (ou 82,2%) não possuem experiência internacional quando o
assunto é capacitação profissional.
Os resultados da terceira pergunta reforçam o propósito de melhorar a capacitação profissional
dos treinadores de judô. Dos 73 questionados, 67 (ou 91,8%) concordam que somente
um curso de Educação Física não é suficiente para manter um nível de conhecimento que
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os coloque entre os melhores do mundo no judô moderno. Em compensação, os demais
concordam que é possível ser um bom técnico apenas com o curso de Educação Física (esse
total deve estar em correspondência com os que não têm formação acadêmica na área).
Na quarta questão, 61 treinadores (ou 83,6%) acreditam que todo atleta, ao encerrar a carreira,
deve se capacitar para virar treinador. Já o restante acredita não ser necessário, bastando o
conhecimento prático.
Na sexta pergunta, 68 (ou 93,2%) dos técnicos entrevistados dizem que deveria existir um
critério de classificação para os treinadores segundo o nível de conhecimento de cada um,
sendo que os demais não concordam com a proposta.
A sétima questão teve unanimidade na resposta: os 73 acreditam que a CBJ poderia oferecer
um curso de capacitação profissional aos treinadores.
Por fim, em relação à avaliação dos técnicos sobre o processo de capacitação dos técnicos
brasileiros, 40 (ou 54%) afirmam que ela é boa, 20 (ou 26,7%) consideram ruim e 6 (ou
8%), muito ruim.
2.2 Estratégia para a capacitação profissional de treinadores de judô que
fornecem atletas para a seleção brasileira
A estratégia proposta baseia-se em alguns critérios expostos por Kaplan e Norton na obra A
Execução Premium e também na ideia da capacitação dos profissionais que atende o judô no
Brasil, compreendendo um sistema de ações, estruturado em quatro etapas, para comandar
os treinamentos com mais qualidade e cientificidade. (Ver anexo 3).
Por meio de ações estratégicas e socialmente responsáveis, a CBJ tem como missão fomentar
o judô brasileiro. A entidade deve buscar constantemente a inovação no gerenciamento
e no desenvolvimento do esporte por todo o território nacional, além de capacitar
profissionalmente e preparar as equipes de alto rendimento. A confederação quer tornar
o judô a modalidade individual de mais visibilidade no país, alcançar melhores resultados
nos próximos anos e superar os números de medalhas olímpicas em 2016. Os valores da
organização são: comprometimento com os resultados, gestão participativa, trabalho em
equipe, ética profissional e responsabilidade social.
Para sustentar a estratégia de capacitação, retomam-se os princípios expostos por Parra (2004)
sobre a direção estratégica, contextualizados neste trabalho à realidade do treinador brasileiro.
• Objetivos claros, precisos e fáceis de alcançar: Expressam a aspiração de alcançar e estão em
correspondência com as necessidades determinadas no diagnóstico.
• Flexibilidade: Ser flexível a mudanças, o que permite se ajustar às diferentes situações
apresentadas e se enriquecer sistematicamente em função das necessidades.
• Participativa: Participação consciente e ativa de todos os fatores implicados.
• Estrutura organizada: Existência de uma organização lógica para implementar na
prática (estabelecimento de um sistema de ações estruturadas por etapas estreitamente
relacionadas).
A partir das características de estratégia e de objetivo para o qual foi concebido, consideram-
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se as seguintes premissas para sua implementação:
Premissas da estratégia de capacitação
• Conscientização e motivação dos treinadores e dirigentes visando à capacitação dos
profissionais;
• Considerar escolas, clubes, academias e prefeituras como os principais cenários de todas
as ações estratégicas;
• Contemplar, na concepção do projeto, as tarefas necessárias para dar respostas às ações
planificadas dentro da estratégia, como: implicados, dia, hora, lugar e outros dados que
garantam a capacitação.
Estrutura da estratégia
Objetivo geral: Contribuir com a preparação dos treinadores de judô no Brasil, a partir das
concepções teóricas (método que facilite a apropriação dos conhecimentos, das habilidades e
das atitudes necessárias para dirigir o processo de ensino-aprendizagem, permitindo montar
planejamentos que potencializem ao máximo o desenvolvimento integral dos atletas). Para o
cumprimento do objetivo geral, a estratégia de capacitação foi estruturada em quatro etapas:
• Etapa de diagnóstico;
• Etapa de planejamento;
• Etapa de implementação;
• Etapa de avaliação.
A continuação procede à descrição das etapas:
Etapa de diagnóstico
Objetivo: Determinar as necessidades de capacitação dos treinadores nos conteúdos
relacionados à formação, ao desenvolvimento e ao alto rendimento no judô. Nessa etapa,
os treinadores são avaliados de forma diagnóstica para seu nivelamento e suas necessidades
de capacitação, fazendo alusão à autodireção e ao autodiagnóstico do treinador quanto ao
estágio atual de conhecimento sobre os temas relacionados ao judô. Essa etapa é dividida em
três passos:
• Passo 1: Realizar o autodiagnóstico dos treinadores a partir da aplicação de instrumentos
no qual são determinadas as potencialidades e as necessidades de cada um deles (pontos
de vista teórico e prático): capacitação, direção do processo de ensino-aprendizagem e
aperfeiçoamento dos atletas.
• Passo 2: Orientar os treinadores a priorizar as necessidades de capacitação a partir do
próprio desenvolvimento em atividades práticas, casos da dinâmica de ensino-aprendizagem
e do aperfeiçoamento com os atletas.
• Passo 3: Realizar um inventário de consenso no qual são analisados os resultados do
diagnóstico inicial e discutidos os temas a serem trabalhados na capacitação em um
encontro inicial com os docentes.
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ETAPA DE PLANEJAMENTO
Objetivo: Desenhar o sistema de ações de capacitação a partir da definição das necessidades
dos treinadores: sistema de objetivos, conteúdos, formas organizativas e de avaliação. Nessa
etapa, é importante retomar a dinâmica interativa contextualizada da capacitação, pois devese partir da concepção das ações de capacitação e das caraterísticas do contexto atual da
formação e do desenvolvimento do treinamento.
• Passo 1: Caracterização do contexto
• Quanto ao processo de treinamento e resultados da avaliação, a capacitação é caracterizada
pelas condições físicas e materiais, pelo tempo e pela disponibilidade dos profissionais.
• Passo 2: Análises das ações e tarefas
• Analisa-se o sistema de ações proposto para conhecer os critérios dos treinadores.
Determinam-se as formas organizativas na estratégia e na avaliação, adequando os
programas para o curso de atendimento às necessidades de capacitação.
• Passo 3: Organização por nível para a capacitação
• Responde aos resultados obtidos no autodiagnóstico dos treinadores e no cumprimento
de cada um deles para avançar ao próximo estágio. Propõe-se trabalhar as ações de
capacitação em três níveis, retomando, do ponto de vista teórico e prático, os fundamentos
referidos ao caráter integrador do conteúdo do processo de ensino-aprendizagem e do
treinamento no judô.
Nível I: Teórico básico e de iniciação: Compreendem os conteúdos introdutórios gerais do
judô. Os treinadores recebem o sistema de conhecimento elementar sobre a metodologia de
ensino–aprendizagem que permita a compreensão de todo o processo.
Nível II: Especialização: Início do treinamento específico, do conhecimento dos sistemas
de treino técnico e táctico do judô e a aplicação nos diversos campos de ação, levando em
consideração os perfis condicionais dos atletas em função da idade, do sexo e da orientação
na prática esportiva.
Nível III. Sistematização e alta competência: Integração do conhecimento dos treinadores
quanto às técnicas (diferentes tipos e características dos estilos do judô competitivo), e a sua
relação com os elementos básicos para a planificação e o desenvolvimento do treinamento em
função das características e dos objetivos dos judocas implicados.
Na sequência, é apresentado um sistema de tarefas:
Sistema de tarefas
Nível I: Teórico básico e de iniciação (Nível Estadual):
Objetivo da etapa: Adquirir experiência teórica prática específica que permita conhecer e
resolver os diferentes problemas que constam no processo de ensino-aprendizagem técnicotáctico ao longo das etapas evolutivas do atleta iniciante.
Conteúdo teórico
• Introdução;
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• Características diferenciais do judô na iniciação;
• Criança: etapas etárias e características. Base da planificação do ensino;
• Motivação: chave do êxito;
• Jogo: tipos, usos, variações e objetivos. Exemplos práticos;
• Materiais: por que, vantagem, tipos e objetivo;
• Introdução ao treinamento físico durante a iniciação.
Conteúdo prático
Prática 1: Aplicação prática dos componentes didáticos em uma aula de judô.
Prática 2: Aplicação prática em uma aula de iniciação.
Prática 3: Aspectos motivacionais.
Participantes: Treinadores faixas pretas homologados pela federação estadual e pela CBJ, que
possuam CREF ou estejam graduando-se em Educação Física.
Executores: Comissão técnica da CBJ e profissionais convidados.
Atuação: O treinador está apto a participar como técnico estadual.

Nível II: Especialização (Nível Nacional):
Objetivo da etapa: Conhecer, vivenciar e adquirir os recursos técnico-tácticos fundamentais
nas competições e que caracterizam a motricidade específica para determinar o rendimento
no judô. Compreender o significado das modificações da conduta motora por meio das
diferentes formas práticas presentes no processo de formação técnico-táctica.
Conteúdo Teórico
• Introdução;
• Características de treinamento e a competição no judô;
• Características gerais do treinamento no judô;
• Competição no judô;
• Problema de peso;
• Gestão psicológica;
• Técnica, tática e estratégia;
• Momentos de vulnerabilidade tática;
• Ação tática em função do regulamento;
• Elaboração dos princípios estratégico-táticos na competição de judô;
• Análises do rendimento técnico-tático mediante vídeo;
• Aspectos condicionais e competição de judô;
• Resistência no judô;
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• Força: capacidade fundamental para gerar movimento;
• Velocidade;
• Flexibilidade.
Conteúdo prático
Prática 1: Determinação da composição corporal dos diferentes grupos de judocas.
Prática 2: Determinação do umbral aeróbico, umbral anaeróbico e do VO2max dos diferentes
grupos de judocas.
Prática 3: Determinação dos níveis de força máxima, força explosiva, potência máxima e
resistência.
Prática 4: Determinação da força isométrica de preensão manual dos diferentes grupo de
judocas.
Participantes: Treinadores faixas pretas homologados pela federação estadual e pela CBJ,
com graduação mínima de 3º Dan, que possuam CREF. Necessária a aprovação no curso de
Nível I para a participação no Nível II.
Executores: Comissão técnica da CBJ e profissionais convidados.
Atuação: O treinador está apto a atuar como técnico nacional até as categorias sub-15.

Nível III: Sistematização e alta competência (Nível Internacional):
Objetivo da etapa: Aperfeiçoar a labor profissional dos treinadores, conhecer e aplicar as novas
metodologias de periodização para alcançar um rendimento efetivo do judoca e desenvolver
ao máximo suas capacidades dentro das particularidades da temporada do judoca (níveis de
iniciação e adulto). Etapa que visa ao aprofundamento no conceito de planejamento físico
integral, no qual realizam-se exercícios práticos para afiançar os conhecimentos e dotar aos
treinadores de capacidade suficiente para desenvolver seu próprio planejamento com garantias.
Conteúdo teórico
• Planificação e organização do treinamento no judô;
• Conceitos gerais e de bases do planejamento esportivo;
• Planejamento a longo prazo;
• Planejamento dos ciclos de treinamento;
• Carga de treinamento;
• Estruturas de organização do treinamento: macrociclo, mesociclo, microciclo e sessão;
• Modelos de planejamento mais utilizados no judô.
Conteúdo prático
Prática 1. Desenho de um programa de treinamento para a melhora da potência aeróbica de
um grupo de judocas.
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Prática 2. Desenho de um programa de treinamento para a melhora das capacidades físicas
dos diferentes grupos de judocas.
Prática 3. Desenho de um planejamento anual de treinamento dos diferentes judocas de
nível baixo.
Prática 4. Desenho de um planejamento anual de treinamento dos diferentes judocas de
nível médio.
Prática 5. Desenho de um planejamento anual de treinamento dos diferentes judocas de alto
nível.
Participantes: Treinadores faixas pretas homologados pela federação estadual e pela CBJ,
com graduação mínima de 4º Dan, que possuam CREF. Para participar do curso de Nível III,
é obrigatório ter sido aprovado no curso de Nível II.
Executores: Comissão técnica da CBJ e profissionais convidados.
Atuação: O treinador está apto a atuar como técnico nacional a partir das categorias Sub-18.
ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO
Objetivo da etapa: Introduzir na prática as tarefas desenhadas na estratégia de capacitação,
segundo os níveis estabelecidos na etapa anterior. Vale ressaltar como elemento distintivo
dessa estratégia que são introduzidas tarefas de capacitação com um caráter dinâmico, no qual
há autodireção por parte dos treinadores.
Passo 1: Encontro inicial.
Análise dos resultados do inventário de necessidades do diagnóstico inicial. Discussão da
proposta dos temas a serem trabalhados na capacitação e aplicação da constatação inicial.
Passo 2: Introdução à prática do sistema de tarefas desenhadas.
Consideram-se os três níveis de organização das tarefas de capacitação, devido à heterogeneidade
da formação de treinadores que atuam no judô (base e adulto). A proposta permite dar uma
atenção individual e personalizada aos treinadores.
Passo 3: Encontro de fechamento.
Aplica-se a constatação final e realiza-se uma avaliação conjunta dos resultados obtidos entre
treinadores, instrutores e diretores da CBJ.
ETAPA DE AVALIAÇÃO
Objetivo da etapa: Avaliação da estratégia de capacitação durante todo o processo
de implementação, tratando as tarefas com um caráter integrador. Avaliar o
domínio alcançado pelos treinadores quanto aos conhecimentos e às habilidades
necessárias para dirigir o processo de ensino-aprendizagem e treinamento.
Passo 1: Análises com os docentes dos principais objetivos dos níveis.
Encontro inicial: momento em que é discutida a concepção da estratégia e as tarefas dos
níveis com os treinadores. Esses devem conhecer os principais objetivos implantados no nível
e como será a avaliação, ressaltando a importância da autoavaliação.
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Passo 2: Autoavaliação por parte dos treinadores.
Os próprios treinadores avaliarão o resultado de sua capacitação nos diferentes níveis e
decidirão se têm condições de passar ao estágio seguinte.
Passo 3: Avaliação final.
Avaliação dos resultados do processo, com direito a um encontro conclusivo para fechar o
curso. Integração com avaliações parciais para obter conclusões quanto às capacitações.

3 | CONCLUSÃO
Após o levantamento de informações e a aplicação da análise SWOT, detectou-se a baixa
qualificação dos técnicos que fornecem atletas às seleções nacionais como a principal fraqueza
do judô brasileiro. Com isso, identificou-se a necessidade de alternativas para melhorar o
processo de capacitação profissional. No pipeline dos atletas, constatou-se a deficiência no
fluxo de entradas de judocas na seleção de base.
Analisando os países concorrentes, verifiou-se que os bons resultados de todos eles estão relacionados
a uma metodologia padronizada proveniente de um eficiente processo de capacitação.
Tendo o questionário como parte do diagnóstico da estratégia, confirmou-se a necessidade
da estruturação de uma ferramenta que facilite a obtenção dos conhecimentos específicos de
judô para os treinadores que fornecem atletas às seleções nacionais.
A revisão bibliográfica proporcionou a identificação de conceitos específicos sobre o tema,
permitindo sistematizar as bases teóricas para a estruturação de uma estratégia de capacitação
com caráter e rigor científico para a gestão do conhecimento dos treinadores da base em todo
o país.
Dessa forma, conclui-se que um ponto importante de partida é a criação de um programa
estruturado de capacitação dos principais técnicos do Brasil. No entanto, devido ao processo
de maturidade do projeto, é recomendável a manutenção dessa investigação, possibilitando
que, em um segundo momento, a aplicação prática da estratégia ocorra de forma eficiente e
contribua efetivamente com a evolução do judô brasileiro.
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RESUMO

O êxito de um país no campo esportivo é reflexo da combinação de fatores econômicos, sociais, culturais, organizacionais, entre outros. A infraestrutura adequada é importante para a
inclusão da população no esporte. O objetivo do presente estudo foi apresentar um modelo
de avaliação da infraestrutura esportiva do Exército Brasileiro, adaptado do método SPLISS
(Sports Policies Leading to Sport Success). Para tal, utilizou-se como fundamento a comparação
dos níveis de desenvolvimento de cada fator-chave considerado influente no sucesso esportivo
internacional. O peso de cada Fator Crítico de Sucesso (FCS) e seus critérios adjacentes foram
determinados matematicamente por meio de uma análise multicriteriosa. A principal finalidade foi estabelecer um instrumento de medição baseado na realidade do Exército Brasileiro
para dispor de critérios objetivos de análise e avaliação de desempenho das instalações esportivas em nível regional e nacional, com informações que representem o contexto do momento.
Com a participação de dez Organizações Militares, a Comissão de Desportos do Exército
(CDE) provocou um impacto positivo na gestão de cada entidade participante, reforçando
alguns aspectos negativos em relação às suas congêneres, na perspectiva de melhorarem seus
indicadores de desempenho na gestão de instalações esportivas.
Palavras-chave: Infraestrutura Esportiva, SPLISS, Gestão de Instalação Esportiva.

ABSTRACT

The success of a country on the sports field is a reflection of a combination of factors such as economic, social, cultural and organizational, among others. An adequate infrastructure is important
for the inclusion of the population in sports. The aim of this study was to present an evaluation
model of sports infrastructure of the Brazilian Army adapted from SPLISS (Sports Sport Policies
Leading to Success). To achieve this it was used as a basis a comparison of the development levels of each key factor considered influent in international sporting success explicated by SPLISS
method. The weight of importance of each Critical Success Factor (CSF) and its adjacent criteria
were mathematically determined by a multicriteria analysis. The main objective was to establish
a measurement tool based on the Brazilian Army’s reality, to have objective criteria for analyzing
and evaluating the performance of the sports facilities at the regional and national level, with
information that representing the context of the moment. With the participation of ten military organizations, the CDE caused a positive impact on the management of the participants, reinforcing
some negative aspects compared to its counterparts with a perspective to improve its performance
indicators in the management of sports facilities.
Keywords: Facilities, SPLISS, Management of Sports Facilities.
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1 | INTRODUÇÃO
O êxito de um país no campo esportivo é reflexo da combinação de fatores econômicos,
sociais, culturais, organizacionais, entre outros. A fase inicial de formação dos atletas é uma
das responsáveis pelo desempenho do país no campo desportivo e serve como base para a
promoção de novos talentos que podem vir a ser campeões olímpicos (BASTIDAS; BASTOS,
2011). Contudo, no alto rendimento e em programas de inclusão social por meio do esporte,
instalações esportivas adequadas são imprescindíveis (HALLMANN et al., 2012).
Recentemente, apesar de a organização esportiva, no Brasil, ter evoluído de forma desordenada
antes de sua normalização, algumas medidas positivas foram implementadas visando ao
fomento do esporte: a Lei Agnelo/Piva, o programa Bolsa-Atleta e a Lei de Incentivo Fiscal
para o Desporto (DIAS, 2007).
Essa última é a primeira lei ordinária que concede benefícios fiscais para incentivar atividades
de caráter desportivo (BASTIDAS; BASTOS, 2011). A norma institui que os projetos devam
atender pelo menos uma das seguintes manifestações esportivas: desporto educacional, de
participação ou de rendimento (BRASIL, 2006).
O esporte, aliás, possui uma peculiaridade. Além de contribuir para a satisfação das
necessidades e das aptidões individuais, para divertir e gerar o bem-estar, ele produz efeitos
externos, ajudando na integração social, na socialização, na democracia e na saúde pública
(HEINEMANN, 2005). Alinhado com essa reflexão, o Exército Brasileiro vem promovendo
a participação esportiva, em todo o território nacional, por meio da prática desportiva
sistemática e do Programa Governamental Forças no Esporte.
O esporte, no Exército Brasileiro, sempre foi intensamente praticado e revelou atletas de
destaque internacional ao longo de sua existência. O primeiro caso emblemático é o do 1º
Tenente Guilherme Paraense, atirador na prova de pistola rápida, que, nos Jogos Olímpicos
Antuérpia 1920, tornou-se o primeiro brasileiro medalhista de ouro na competição. Passado
quase um século da conquista, os resultados expressivos continuam aparecendo: em Londres
2012, a 3º Sargento Yane Marques conquistou o bronze no pentatlo moderno.
A presença maciça de atletas do Exército em eventos olímpicos se deve, entre outras coisas, à
ampla infraestrutura esportiva disponível em todo território nacional. Sabe-se que esse fator
e outros indicadores são analisados em vários estudos que buscam identificar as razões do
sucesso esportivo e que isso é comum em países com número significativo de medalhas em
eventos internacionais (DE BOSSCHER et al., 2008).
De Bosscher et. al. (2008) asseguram que a sistematização da estrutura organizacional de
diferentes países possibilita resultados esportivos internacionais expressivos e que tais nações
destacam-se por terem planos de ações nacionais. Com o intuito de avaliar os processos
gerenciais, De Bosscher et. al. (2009) desenvolveram um instrumento de medição baseado
em um sistema de pontuação: o SPLISS (Sports Policies Leading to Sport Success). Ele se apoia
em indicadores que possibilitam o entendimento das políticas do esporte que favoreçam
o sucesso na área. Dentre esses indicadores, encontram-se nove subcritérios que permitem
avaliar a infraestrutura de instalações esportivas. Essa análise é imprescindível para a execução
de projetos esportivos, para promover eventos e serve como referência ao desenvolvimento
de uma instituição. Isso fica evidente ao se observar a crescente aceitação pública das
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infraestruturas desportivas de base comunitária e o reconhecimento de uma indústria de
esporte comercializada (BRADISH, 2003). Além disso, iniciativas de investimento público
têm sido postas em prática para ativar o esporte como um meio para alcançar oportunidades
sociais, econômicas e cívicas (GRAHAM et. al., 1995).
Ferreira (2007) resume em cinco os elementos significativos que interferem nas políticas para
o esporte de alto rendimento (EAR), como a infraestrutura e os recursos materiais disponíveis.
Além disso, a disponibilidade das instalações é imprescindível em todas as formas de manifestação
esportiva, fator em que as Forças Armadas podem se tornar um importante aliado.
O Exército Brasileiro possui uma capilaridade nacional de infraestrutura esportiva, mas o nível
dessas infraestruturas é variável (desde quadras de terra batida até centros de treinamento com
equipamentos de última geração).
Mapeando a infraestrutura esportiva do Exército Brasileiro por meio de uma ferramenta
de gestão, como o SPLISS, possivelmente serão identificadas áreas ociosas, classificados os
núcleos esportivos segundo as características de instalação física e associados à forma de
manifestação esportiva conforme estabelecido pela política nacional. Porém, o potencial
do Exército Brasileiro para tal finalidade ainda é desconhecido. Não há um levantamento
minucioso e sistematizado dessa infraestrutura esportiva e desconhecem-se indicadores
de desempenho que possibilitem a avaliação das instalações do EB (mapeamento por área
geográfica e associada à manifestação esportiva predominante).
Sendo assim, o levantamento das potencialidades regionais e a redução das disparidades de
infraestrutura das instalações esportivas, entre as organizações militares do Exército Brasileiro,
passa a ser uma prioridade. Para isso, torna-se necessária uma ferramenta de gestão capaz
de mapeá-las e avaliá-las. De Bosscher et al. (2006) apostaram numa análise da estrutura
esportiva numa perspectiva de sucesso internacional, precisando promover e sistematizar
os critérios de análise dos sistemas esportivos. Para validar a proposta, o estudo foi testado
inicialmente em seis países (Bélgica, Canadá, Itália, Holanda, Noruega e Reino Unido) e
tornou-se uma referência de “Índice de Desenvolvimento Esportivo”.
Os assuntos abordados no SPLISS lidam com diferentes variáveis, o que dificulta e limita a
elaboração dos estudos em outras abordagens (PENHA, 2009). Por isso, deve-se adaptá-lo à
realidade de cada instituição esportiva e às peculiaridades de cada país.
O SPLISS é uma ferramenta de análise de fatores críticos relacionados ao desenvolvimento do
esporte de alto rendimento e que são considerados determinantes para o sucesso internacional
de um país (MAZZEI et. al., 2012b). Enquanto a maioria dos estudos se concentra na
descrição e na identificação das características dos sistemas de cada país, De Bosscher et. al.
(2006) procuraram validar o modelo empiricamente, mensurando dados quantitativos de
fatores críticos de sucesso para o esporte de rendimento (PENHA, 2009).
O modelo SPLISS é composto por nove pilares, divididos em entradas (input) de recursos,
processos (throughput) e saídas (output), categorizados por fatores críticos de sucesso das
políticas esportivas. O Pilar 1 analisa o investimento ou o aporte de recursos financeiros ao
esporte; o Pilar 2 descreve a organização e as estruturas de políticas do esporte; o Pilar 3 versa
sobre a participação esportiva da população; o Pilar 4 considera o sistema de desenvolvimento e
identificação de talentos; o Pilar 5 analisa o suporte para a carreira e a aposentadoria dos atletas;
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o Pilar 6 descreve as instalações esportivas ou centros de treinamento; o Pilar 7 se fundamenta
no desenvolvimento e no suporte para técnicos; o Pilar 8 descreve as ações relacionadas às
competições nacionais e internacionais; e o Pilar 9 analisa as pesquisas e o suporte científico
aplicado ao esporte (DE BOSSCHER et al., 2006), como exposto na Figura 1.

Figura 1: Modelo teórico que propõe nove pilares como fatores críticos para o sucesso esportivo internacional
(DE BOSSCHER et al., 2006).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Digel (2002b) comparou as estruturas esportivas dos
países com os resultados internacionais obtidos, buscando encontrar pontos convergentes e
divergentes de sucesso para o esporte de alto nível a partir de um modelo de análise do próprio
autor. Ele apontou alguns pontos convergentes entre as nações quanto ao desenvolvimento
do esporte, como a interação do sistema esportivo com a política e a economia do país, o
papel das Forças Armadas e o sistema educacional, a pesquisa científica específica, o apoio do
setor privado e da mídia.
A China investiu alto no esporte e a principal consequência foi que a abertura da economia
nacional promoveu grande desenvolvimento esportivo. Tal atitude possibilitou que novos
investidores surgissem no país como fontes de recurso (DIGEL, 2002a). Outro exemplo é a
antiga União Soviética (URSS), que aplicou suas verbas em modalidades pontuais, chegando
ao sucesso internacional com mais facilidade e tornando a estrutura esportiva mais eficiente
(DE BOSSCHER et al., 2008; GREEN; OAKLEY, 2001). Ambos tinham uma característica
em comum: investiram na infraestrutura de treinamento e na prática esportiva de caráter
participativo e lúdico.
Não por acaso, a China tem sido referenciada como um exemplo de sucesso. Segundo
Xiong (2007), o governo chinês identificou a importância da infraestrutura esportiva para
condicionar fisicamente a nação e, em 1995, implementou uma política nacional para
otimizar os gastos com o esporte. Como a elite vinha recebendo atenção especial desde
1960 (HONG et al., citado por HOULIHAN et al., 2008), o governo passou a estimular
a participação de toda a população. Então, uma grande parte do capital arrecadado para
o Programa de Condicionamento Físico Nacional da China foi gasto na construção de
instalações, especialmente em áreas urbanas. Resultado: o esporte cresceu substancialmente
na última década (XIONG, 2007), sinalizando uma possível relação entre participação
esportiva e infraestrutura. Os dados sugerem que a infraestrutura esportiva adequada faz-se
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necessária para o sucesso de uma política governamental que promova a participação esportiva
da população (HALLMANN et al., 2012).
Por outro lado, esse grupo de pesquisadores analisou a influência de vários tipos de instalações
esportivas na prática de diferentes modalidades. Os resultados sugerem que a diversificação
dos esportes é afetada por vários indicadores e que o poder público, apesar de consciente
da limitação de determinadas infraestruturas esportivas, deveria promover a participação no
maior número de modalidades possível, se houver estrutura disponível em parques.
Um estudo correlato desenvolvido no Brasil por Mazzei et al. (2012a) teve como objetivo
identificar a existência de instalações esportivas no Brasil destinada ao alto rendimento e
descrevê-las, e a conclusão foi de que o país não possui uma política voltada ao assunto,
prejudicando a formação e o desenvolvimento de modalidades olímpicas.
Ferreira (2007) reforça essa carência ao revelar que o Brasil possui apenas dois centros de alto
rendimento para o aperfeiçoamento de 3 a 6 modalidades esportivas, 26 centros de treinamento
específico e 5 centros de desenvolvimento, todos dedicados a apenas uma modalidade.
Segundo Mazzei et al (2012a), o desenvolvimento de políticas esportivas para a criação
de instalações esportivas, destinadas ao treinamento de alto nível, revela-se como um dos
fatores importantes para o sucesso internacional. Essas políticas podem ser desenvolvidas
de forma centralizada, como afirmam Green e Oakley (2001), ou em associação com as
Forças Armadas e com o setor privado, como considera Digel (2002a). Nesse contexto, as
Forças Armadas mostram-se importante aliado às políticas governamentais, pois dispõem de
instalações esportivas nas áreas militares.
O presente estudo propõe um modelo de avaliação da infraestrutura esportiva do Exército
Brasileiro adaptado do método SPLISS, e dividido nas seguintes etapas:
• Adaptar o PILAR 6 do SPLISS à realidade do EB;
• Confeccionar banco de dados de inventário de IE no programa Microsoft Excel;
• Realizar mapeamento e o tipo, qualidade e quantidade de praças esportivas;
• Qualificar as infraestruturas esportivas.
O método adotado é recente em pesquisa de gestão do esporte, como evidenciado na
breve revisão da literatura. O impacto da infraestrutura física das instalações esportivas e
os determinantes regionais de participação no esporte foram apresentados utilizando um
expediente diferente no Brasil, mas já praticado no exterior. Sob o ponto de vista prático, a
pesquisa tem como objetivo ajudar os gestores a identificar fatores-chave que os permitam
planejar um gerenciamento de instalação esportiva, com metas estabelecidas.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e métodos
Participaram do estudo dez organizações militares (representadas por oficiais responsáveis
pela infraestrutura esportiva) voltadas à atividade operacional e ao ensino, todas localizadas
na cidade do Rio de Janeiro. Elas receberam orientações por e-mail e podiam entrar em
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contato por telefone, em caso de dúvidas. O protocolo experimental foi aprovado pelo VicePresidente da Comissão de Desportos do Exército, sendo elaborado por um grupo de 11
gestores esportivos.
O trabalho engloba a cidade do Rio de Janeiro pelo simples fato do autor conhecer as
instalações aqui analisadas, facilitando a confirmação das respostas dos dados amostrais e
validando a veracidade das mesmas.
2.1.1 Protocolo
O estudo foi dividido em três etapas. Na primeira, o gerente do projeto apresentou os itens
do questionário e o banco de dados a ser aplicado. A seguir, houve nova apresentação dos
documentos, já modificados, aos gestores esportivos, com o objetivo de definir os pesos de
cada Fator Crítico de Sucesso pelo Método de Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process),
ou simplesmente AHP (SAATY, 1991). Por fim, enviou-se os documentos de pesquisa
(Questionário de Percepção e Banco de Dados da Infraestrutura Esportiva) aos participantes,
com o prazo de uma semana para resposta.
Aprofundando todas as fases do processo, a etapa inicial discutiu os itens propostos do
questionário de percepção e da confecção do Banco de Dados de Infraestrutura Esportiva
com os 11 gestores esportivos, possibilitando a definição dos Fatores Críticos de Sucesso
(estabelecidos no Pilar 6 do SPLISS e adaptados às peculiaridades do Exército Brasileiro).
Depois, foi apresentado o AHP à Comissão de Desportos do Exército (CDE), comparando
os Fatores Críticos de Sucesso elencados. E, finalmente, após a escolha das dez organizações
militares cariocas, foram passadas as orientações por e-mail.
Com as informações em mãos, tabulou-se os dados para o estabelecimento de uma
classificação e de uma qualificação dos participantes, verificando também as dúvidas e as
sugestões apontadas.
2.1.2 Questionário e Banco de Dados da Infraestrutura Esportiva
O “Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva da Organização Militar” é
estruturado, fechado e adaptado e foi baseado nos fatores críticos de sucesso extraídos do Pilar
6 do modelo SPLISS, adaptando-se à realidade da infraestrutura e da política esportiva do
Exército Brasileiro. Estabeleceram-se 23 indicadores de desempenho de caráter dicotômico
(“Sim” ou “Não”), todos com pesos específicos de importância e distribuídos em seis Fatores
Críticos de Sucesso (FCS):
• FCS_1 (Condições Gerais);
• FCS_2 (Manutenção e Controle);
• FCS_3 (Transporte);
• FCS_4 (Projetos);
• FCS_5 (Competições);
• FCS_6 (Apoio e Investimento).
Já o Banco de Dados, confeccionado no Microsoft Excel, foi dividido por praças desportivas,
distribuídas em dez planilhas e descritas em 68 tipos de instalação esportiva, conforme
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apresentado no Quadro 1. Ressalta-se que, na praça desportiva “Sala de Musculação/
Alojamentos”, são investigadas também infraestruturas de fisioterapia, área de vestiários,
cozinha e apoio médico.
Planilha

Praça Desportiva

Quantidade de descrições de instalação esportiva

1

Piscina

10

2

Quadras de Vôlei

05

3

Quadras esportivas

09

4

Campos de Futebol

06

5

Pistas de Atletismo

10

6

Quadras de Tênis

04

7

Estandes de Tiro

06

8

PPM Esgrima/Lutas

06

9

Hipismo

02

10

Sala de Musculação/Alojamentos

10

Total

68

Quadro 1: Quantidade de descrições inseridas em cada praça desportiva

A descrição das praças desportivas existentes foi baseada nas instalações comumente encontradas
nas Organizações Militares do Exército Brasileiro e complementada por MAZZEI et. al.
(2012a), que descrevem as seguintes características para os centros de treinamento:
• Instalações com equipamentos esportivos de alta qualidade;
• Possuem estrutura de alojamentos com áreas de estudo e de convivência;
• Dispõem de um órgão de gestão administrativa próprio;
• Contam com uma equipe técnica esportiva multidisciplinar;
• Dispõem no local de departamentos científicos e de investigação;
• Dispõem de um centro educacional próximo ou na própria instalação.
A análise estatística foi realizada no programa Statistica 7.0, calculando-se a média de pontos
obtidos por cada OM e a média dos FCS. A distribuição não paramétrica dos dados foi testada
pelo Kolmogorov-Smirnov, e aplicou-se o Teste de Kruskal-Wallis para testar a igualdade dos
FCS (FCS_1 ao FCS_6), bem como para testar a igualdade do desempenho geral das OM
(OM_1 a OM_10). Foram consideradas as médias dos pontos obtidos nos FCS, e o nível de
significância foi de p = 0,05.
2.2 Resultados
Apresentando a pontuação geral dos FCS de cada OM participante, destaca-se que a pontuação
máxima é 100 e a mínima é zero (ausência total do fator observado) para cada FCS (Quadro
2). Cabe citar que as OM_1, OM_2 e OM_3 são de natureza educacional, e as demais são
vocacionadas para o preparo e o emprego operacional da tropa militar.
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Pontuação
Total

Conceito da
OM

88.89

90.49

MB

94.91

84.44

74.77

B

0.00

5.82

14.44

31.38

R

100.00

0.00

5.09

14.44

24.99

R

68.18

74.55

38.89

62.55

60.00

61.09

B

44.00

0.00

79.09

0.00

8.00

0.00

21.85

R

OM_7

22.40

0.00

83.64

38.89

10.62

26.67

30.37

R

OM_8

20.80

0.00

83.64

27.78

10.47

7.78

25.08

R

OM_9

61.60

27.27

60.91

0.00

46.51

14.44

35.12

R

OM_10

30.40

0.00

47.27

38.89

40.69

0.00

26.21

R

OM

FCS_1

FCS_2

FCS_3

FCS_4

FCS_5

FCS_6

OM_1

100.00

81.82

100.00

72.22

100.00

OM_2

63.20

72.73

100.00

33.33

OM_3

68.00

0.00

100.00

OM_4

30.40

0.00

OM_5

62.40

OM_6

Quadro 2: Pontuação de cada FCS e pontuação total e qualificação da OM

A Figura 2 apresenta a pontuação obtida por cada OM nos seis FCS e o seu desempenho nos
fatores considerados.

Figura 2: Pontuação de cada critério obtido pelas organizações militares

A análise exploratória foi realizada visando à obtenção da média do conjunto de dados. Na
Figura 3, apresenta-se a distribuição dos dados por meio da média e do desvio-padrão dos
FCS para todas as OM, cujos resultados em pontos foram:
• FCS_1 = 52.3;
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• FCS_2 = 25;
• FCS_3 = 82.9;
• FCS_4 = 25;
• FCS_5 = 38.5;
• FCS_6 = 31.1.
Observa-se que o FCS_3 (p < 0,0003) apresentou maior pontuação em relação aos demais
(Figura 3).

Figura 3: Comparação da média de pontuação normalizada dos FCS obtidos para todas as OM. * p < 0,05 em
relação à pontuação dos FCS (FCS_1 ao FCS_6).
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Figura 4: Comparação da pontuação geral obtido pelas OM. * p < 0,05 em relação à pontuação obtida pelas
Organizações Militares (OM_1 a OM_10).

A OM_1 (90.49 pontos), OM_2 (74.77 pontos) e OM_5 (61.09 pontos) apresentaram
maior pontuação geral que as demais OM (Figura 4) para um p<0,05.
Sobre o Banco de Dados de Infraestrutura Esportiva das Praças Desportivas, que descreve
a pontuação alcançada pelas dez organizações militares, nota-se que as praças desportivas
Quadras de Vôlei (136 pontos), Quadras esportivas (114 pontos) e Sala de Musculação/
Alojamentos (547 pontos) foram as instalações com as melhores pontuações.
2.3 Discussão e Considerações Finais
Após o recebimento do Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva da Organização
Militar e do Banco de Dados de Infraestrutura Esportiva, conduziu-se uma série de avaliações
para estabelecer as médias dos FCS, comparar o desempenho dos pontos obtidos pelas OM e
identificar peculiaridades de infraestrutura das instalações esportivas.
Inicialmente, apresentou-se a pontuação de cada FCS e o total da OM para se montar um
perfil dos participantes. Observou-se uma diferença significativa de pontos entre as OM e
identificou-se que sete delas estão em um nível razoável de desenvolvimento de infraestrutura
esportiva, enquanto outras duas estão em um bom nível e uma terceira em um muito bom.
Dessas que atingiram o conceito de muito bom (OM_1) e bom (OM_2 e OM_5), somente
uma está voltada para o emprego operacional da tropa militar. Já as demais estão direcionadas
à área do ensino. Os dados sugerem que essa OM de natureza operacional apresenta seus
processos administrativos favoráveis ao desenvolvimento esportivo, apesar de todos os
encargos serem peculiares a uma instituição com preocupações centradas no adestramento
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operacional de seu contingente militar. Assim, comprova-se que é compatível realizar a gestão
simultânea da capacitação operacional da tropa e da infraestrutura esportiva.
Possivelmente, o conceito insatisfatório obtido por algumas OM deva-se aos FCS 2, 4 e
6 (Figuras 2 e 3), apontando a necessidade das OM reverem os critérios relacionados à
“Manutenção e Controle”, “Projetos” e “Apoio e Investimento”.
O FCS_3 (Transporte) apresentou a maior pontuação, resultado das condições de
acessibilidade permeadas pelo transporte público local. A facilidade de mobilidade urbana é
uma característica favorável ao estabelecimento de parcerias público-privadas, uma vez que
mais pessoas poderão participar dos programas.
Em relação ao Banco de Dados de Infraestrutura Esportiva, observou-se que os esportes de
quadra, como o basquete e o vôlei, possuem as melhores infraestruturas físicas de treinamento.
Já as estruturas destinadas aos esportes militares, casos do tiro e da pista de pentatlo militar
(PPM), estão entre as modalidades menos contempladas com áreas de treinamento específicas.
Tais informações sugerem que os esportes coletivos encontram nas instalações do Exército
Brasileiro um forte aliado para se tornarem polos regionais de treinamento e na implantação
de parcerias com clubes e federações.
Como uma das intenções futuras deste estudo é aperfeiçoar a ferramenta para aplicá-la por
todo o país, percebe-se que essa poderá identificar núcleos regionais para determinadas
modalidades esportivas. Ademais, algumas organizações militares vocacionadas para o
emprego operacional são dotadas de extensa área esportiva, tal como a OM_5, sugerindo que
OM com esse perfil podem servir como centro de desenvolvimento poliesportivo na forma de
manifestação do desporto educacional, de participação ou de rendimento.
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi propor uma nova ferramenta de análise de
infraestrutura das instalações esportivas do EB, permitindo que ela seja aplicada em um centro
de treinamento esportivo no meio civil, desde que adaptado às peculiaridades do centro.

3 | CONCLUSÃO
A estratégia de elaboração de uma ferramenta para balizar o nível de desenvolvimento da
infraestrutura de instalações esportivas do Exército Brasileiro foi realizada. Essa ferramenta
permitirá determinar a distribuição de recursos, promovendo uma política de mais aproximação
das OM e seu escalão superior, incentivando o fortalecimento da gestão esportiva e a evolução
de seus modelos.
A principal finalidade foi estabelecer um instrumento de medição baseado na realidade do
Exército Brasileiro, dispondo de critérios objetivos de análise e avaliação de desempenho das
intervenções esportivas em nível regional e nacional, com informações que representem o
contexto atual. A CDE provocou um impacto positivo na gestão de cada uma das entidades
participantes, reforçando certos aspectos na perspectiva de melhorar os indicadores de
desempenho e, no futuro, aumentar a participação no recebimento de recursos pelo EB.
Por meio do método SPLISS, utilizou-se como fundamento a comparação dos níveis de
desenvolvimento de cada fator-chave considerado influente no sucesso esportivo internacional.
Cada FCS e seus critérios adjacentes foram determinados matematicamente pela ferramenta
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de análise multicritério AHP, um índice que possibilitou ainda a criação de uma tabela de
pontuação entre as organizações militares analisadas e que poderá servir como um ranking
para fins de premiação e benefícios.
Para o futuro, a ferramenta poderá ser empregada para quantificar as praças desportivas de todo
o Brasil, fazendo uma radiografia das instalações esportivas. Isso possibilitará ao comando do
Exército Brasileiro detectar a concentração do tipo de praça desportiva, a qualidade do parque
desportivo das OM e, consequentemente, priorizar investimentos de reforma estrutural e
estabelecer convênios com instituições esportivas e governamentais.
Estima-se que a sistematização de critérios criada para análise da infraestrutura de instalações
esportivas do Exército Brasileiro tenha cooperado para o desenvolvimento do esporte na
organização e no país. A pretensão futura é que, após a validação desta ferramenta de análise
e a implementação de modificações, ela possa ser aplicada em todas as organizações militares
do Brasil.
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RESUMO

Após 92 anos ausente, o rugby está de volta ao programa dos Jogos Olímpicos em 2016. Em
função disso, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) vem passando por um processo
de profissionalização e estruturação que tem gerado resultados expressivos em três áreas: desenvolvimento do esporte, captação de recursos e gerenciamento dos mesmos. No entanto,
essa realidade não se aplica nas federações estaduais, onde a falta de uma gestão profissional
– ou pelo menos estruturada – impacta na capacidade de captação e no desenvolvimento da
modalidade. A Federação Gaúcha de Rugby (FGR) encontra-se em uma fase embrionária de
gestão, precisando consolidar processos e assim garantir o crescimento e a sustentabilidade do
esporte no estado. O presente trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico da FGR
(estrutura e recursos humanos), propondo a sua reestruturação e a implementação de um
programa de voluntariado para viabilizar o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Por conta
disso, realizou-se uma revisão bibliográfica para compreender a importância da estrutura organizacional e o papel dos recursos humanos, especialmente o do voluntariado. O resultado
foi a proposição de um novo modelo de estrutura para a FGR, definindo-se as posições-chave
na organização (marketing, recursos humanos e projetos) e a profissionalização dos setores.
Por fim, destaca-se a necessidade de composição de um programa de voluntários para viabilizar a realização de tarefas operacionais da FGR.
Palavras-chave: Rugby, Estrutura Organizacional, Federações Estaduais, Profissionalização,
Recursos Humanos, Voluntariado.

ABSTRACT

After 92 years of absence in the Olympic Games program, rugby will return to take part of the Rio
2016 Olympic Program. As a consequence, the Brazilian Rugby Confederation (CBRu) has been
going through a process of professionalization and structuring which is producing very expressive
results concerning the sport development, the fund raising and its management. However, this reality does not reflect into the states federations where the lack of a professional management or even
of a structured management causes an impact on the fund raising and on the rugby development
process on a broader scope. The “Gaucha” Rugby Federation (FGR) still finds itself on a very embryonic management phase needing to develop and to consolidate its processes in order to guarantee
the growth and sustainability of the sport throughout the state. Therefore, the present work has the
objective to carry out a diagnosis of the FGR in respect to the organization structure and human
resources in order to proposals the restructuring of the organization and the implementation of
a volunteers program to sustain the rugby development in the Rio Grande do Sul. To fulfill this
task a bibliographic review was carried out aiming to grasp the importance of the organizational
structure, the role of human resources and in special, the role of the volunteers’ body. As an outcome
of the understanding of these elements, it was possible to propose a new model of organizational
structure for the FGR, to define key positions in the organization (marketing, human resources and
projects) and increase the professionalization. Finally, it’s required a composition of a volunteer
program to enable the execution of operational tasks for the FGR.
Keywords: Rugby, Organizational Structure, States Federations, Professionalization, Human Resources, Volunteering.
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1. INTRODUÇÃO
O rugby foi criado em 1823, quando um menino, durante uma partida de futebol em uma
escola na cidade de Rugby (Inglaterra), pegou a bola com as mãos e correu em direção à linha
de fundo adversária, escapando dos que tentavam pará-lo. De lá para cá, o esporte sofreu
uma série de modificações nas regras e, atualmente, há uma série de modalidades, como o
15-a-side, o 7-a-side, o tag rugby e o beach rugby.
Segundo esporte coletivo em número de praticantes, o rugby possui 102 uniões espalhadas
pelo mundo, com mais de 5 milhões de atletas registrados. Sua popularidade vai além das
quatro linhas, podendo ser quantificada pelo sucesso da Copa do Mundo, terceiro maior
evento esportivo do planeta em audiência global (atrás dos Jogos Olímpicos e da Copa do
Mundo de Futebol) (ANDRADE, 2013).
A origem do rugby brasileiro coincide com a chegada do britânico Charles Miller ao país,
em 1894. Apesar da pouca popularidade do esporte no país, a primeira equipe foi formada
em 1895 pelo São Paulo Athletic Club (SPAC). Já a primeira entidade inicial da modalidade
data de 1963: trata-se da União de Rugby do Brasil, que em 1972 passou a ser chamada de
Associação Brasileira de Rugby (ABR). A instituição era filiada ao Conselho Nacional de
Desportos (CND) e ao International Rugby Board (IRB).
Em 2009, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a volta do rugby, na modalidade
7-a-side, ao programa dos Jogos Olímpicos após 92 anos de ausência (entrando em vigor na
edição do Rio de Janeiro, em 2016). Em virtude disso, no ano seguinte, a ABR teve seu nome
alterado para Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). A mudança foi um marco para a
modalidade no país, pois a entidade filiou-se ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) em 2010
e iniciou um processo de profissionalização de gestão.
Segundo Andrade (2013), a transição teve início com a reestruturação administrativa da
CBRu, que hoje conta com uma diretoria executiva, um conselho gestor e um conselho fiscal.
Composta por executivos renomados e especialistas em gestão, a entidade vem potencializando
o crescimento do esporte no Brasil. Existem dois comitês, um de gestão e outro técnico,
formados única e exclusivamente por voluntários (22 integrantes). Além deles, há uma equipe
formada por 40 profissionais trabalhando em período integral (12 na área administrativa e 28
na área técnica) e outros 10 profissionais atuando em meio período (2 na área administrativa
e 8 na área técnica).
No entanto, ainda segundo Andrade (2013, p.5), a organização e a profissionalização da CBRu
ocorrem de forma incipiente e errática, sem a “priorização de esforços e nas condições e ferramentas
de trabalho oferecidas aos funcionários”. Dentre as principais causas, estão a inexperiência da
organização e a ausência de importantes elementos de gestão de recursos humanos. Assim, faz-se
necessária a estruturação de um núcleo de projetos e a proatividade dos departamentos de marketing
e comunicação, buscando oportunidades para o primeiro ciclo olímpico.
Mesmo precisando melhorar a sua organização e concluir o seu processo de profissionalização,
a CBRu já apresenta resultados muito expressivos em termos de captação e gerenciamento de
recursos, comprovando o seu potencial e a sua capacidade de desenvolvimento. Entre 2009 e
2013, o aumento de recursos gerenciados pela entidade chegou a aproximadamente 2000%
(ANDRADE, 2013).
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Uma realidade diferente das federações estaduais, que não possuem sequer uma gestão
estruturada. Para a CBRu, os clubes formam a base para o desenvolvimento do esporte,
enquanto as federações são responsáveis pela evolução da estrutura mínima de competições,
pela difusão do esporte e pela regulamentação desse no âmbito estadual. Com isso, cria-se
uma lacuna que impacta na capacidade de captação de recursos e no crescimento do rugby
pelo território nacional.
Atualmente, seis federações estaduais são filiadas à CBRu: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Apesar de sua curta história, a Federação
Gaúcha de Rugby (FGR), fundada em 2009, é a segunda maior do Brasil, atrás somente da
Federação Paulista. Ainda assim, sua realidade é pautada pela falta de estrutura e de gestão.
Para tentar mudar esse cenário, é preciso estruturar a organização e implantar mecanismos
de gestão de recursos humanos, capitalizando oportunidades nesse ciclo olímpico inicial,
alinhando-se com a CBRu e tornando-se sustentável.
O objetivo deste trabalho é justamente realizar um diagnóstico da FGR, propondo uma
reforma da entidade e a implementação de um programa de voluntariado. Para que isso
ocorra, as metas específicas são: definir a estrutura mínima de funcionamento, estabelecer
um organograma com a indicação de posições-chave dentro da organização (descrição das
funções) e a aproximação junto aos voluntários para o bom funcionamento da federação.
Além de alavancar a capacidade administrativa da FGR e dar suporte à CBRu, este projeto pode
servir de referência a outras entidades que busquem processo semelhante, de mais efetividade.
1.1 Revisão Bibliográfica
Organização é um grupo de pessoas trabalhando juntas para atingir um objetivo. No caso
das esportivas, ele está relacionado ao esporte (ROBINSON; PALMER, 2011), o que para
Taylor et al. (2008, p.25) significa: vínculos passionais, emocionais e irracionais. Sendo assim,
vale aprofundar o conceito de organização esportiva: “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).”
Para Gomez et al. (2008, p.4) a organização compreende um sistema de comportamentos
individuais inter-relacionados, no qual cada indivíduo desenvolve uma tarefa. Essas representam
parte da tarefa principal e são responsáveis pela efetiva performance e pelo funcionamento de
todo sistema. O conceito proposto por Gomez et al. remete à outra definição, a de estrutura
da organização, apresentada por Miles e Snow (1978): a divisão de trabalho e a coordenação
de tarefas dentro de um processo contínuo de adaptação às constantes mudanças do ambiente.
Koontz e O’Donnel (1989) frisam que organizar envolve o estabelecimento de uma estrutura
intencional de funções e que isso é feito por meio da identificação e da enumeração das
atividades necessárias para o empreendimento. Nessa linha, Slack (1997, p. 6) define estrutura
organizacional como “a maneira na qual as tarefas de uma organização esportiva são divididas
e designadas para empregados e voluntários”. Ou seja, expressa na forma de um organograma.
Cuskelly et al. (2006, p.146) salientam que as organizações esportivas possuem um número
restrito de posições-chave nas quais as responsabilidades são maiores, assim como o seu
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impacto na gestão eficaz da entidade. Outro aspecto importante pontuado por Slack (1997)
em relação à estrutura da organização é a sua forte relação com o contexto em que atua.
Corroborando com essa visão, Robinson e Palmer (2011, p.19) afirmam que a efetividade só
será alcançada se os fatores ambientais operacionais internos e externos forem compreendidos.
Gomez et al. (2008, p. 16) apontam que os desafios impostos pelas novas características
do esporte tornaram-se incentivo para as organizações esportivas profissionalizarem suas
atividades e definirem as novas relações com o ambiente.
“As organizações esportivas têm experimentado essa mudança como um processo de mudança
organizacional, comumente associado com a formalização de atividades e procedimentos dentro das
organizações, e a integração de força de trabalho remunerada em organizações tradicionalmente baseadas
em trabalho voluntário” (GOMES et al., 2008).

O processo de profissionalização do rugby ocorreu de forma tardia, se comparado a outros
esportes. Em 1995, uma reunião da IRB, em Paris, marcou a mudança de postura: “os
princípios do amadorismo nos quais o esporte foi fundado desde sua existência foram
revogados”. A partir da Declaração de Paris, o rugby passou a ser profissional (SKINER,
1999, p. 174).
A regra do amadorismo datava de 1893, quando a União de Rugby da Inglaterra, entidade
organizadora do esporte no país, proibiu qualquer tipo de pagamento aos atletas. A decisão
foi adotada em seguida pelo IRB (O’BRIEN et al. 2003). Segundo Skiner (1999), os
valores do amadorismo eram impostos pelos jogadores e dirigentes. Já Swanton (1999, apud
ANDRADE, 2013) afirma que o amadorismo era uma religião para os envolvidos, no qual
todos se dedicavam exclusivamente por “amor ao jogo” e às recompensas intrínsecas de
amizade e camaradagem (O’BRIEN et al. 2003, p. 418).
No Brasil, o esporte ainda conserva muitos traços prévios à Declaração de Paris, com clubes e
atletas amadores. Os primeiros passos da profissionalização ocorrem a partir de 2010, com a
organização e a estruturação da CBRu (ANDRADE, 2013, p.21). Para Cuskelly et al. (2006,
p.150), a profissionalização e a comercialização resultaram na necessidade de conhecimentos
e habilidades para gerenciar o aumento da complexidade do ambiente externo. Nesse sentido,
Nichols (2003, apud CUSKELLY et al., 2006, p. 152) salienta que o profissionalismo não
deve ser compreendido apenas como contratação de pessoal, mas também como a adoção de
práticas gerenciais, inclusive de voluntários.
Robinson e Palmer (2011, p. 20) apontam quatro elementos centrais para a constituição e o
gerenciamento de uma organização: pessoas, regras, objetivos e recursos.
“O fator humano tornou-se a célula vital das organizações esportivas. Os organizadores devem passar a
enxergar então que por trás dos produtos e serviços oferecidos por elas está o ativo mais importante, sem
o qual nada se concretizaria: as pessoas” (PAULA, 1999).

Corroborando com essa visão, Brodeuau e Milkovich (2000) afirmam que “mesmo que
as instalações físicas, os equipamentos de última geração e os recursos financeiros sejam
necessários para as organizações, as pessoas – os recursos humanos – se tornaram a essência
da empresa”. Dessa forma, fica clara a importância da definição de gestão de pessoas, segundo
Chiavenato (2010, p. 9):
“O conjunto integrado de atividades de especialistas e gestores – como agregar, aplicar,
recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas – no sentido de proporcionar competências

223

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

e competitividade à organização. É a área que constrói talentos por meio de um conjunto integrado
de processos e cuida do capital humano das organizações, o elemento fundamental do seu capital
intelectual e a base do seu sucesso.”

As organizações esportivas bem-sucedidas requerem foco no gerenciamento de pessoas,
garantindo que cada indivíduo apresente um potencial para proporcionar um ambiente de
trabalho recompensador (TAYLOR et al., 2008, p.28).
De acordo com Taylor et al. (2008, p.31), o gerenciamento de recursos humanos é o conjunto
de políticas, práticas e procedimentos que influenciam o comportamento, as atitudes, os
valores e a performance dos integrantes da organização. Já a gestão de recursos humanos
compreende o recrutamento, a seleção, a orientação, o treinamento e o desenvolvimento, a
gestão de desempenho e reconhecimento, e as recompensas para a equipe (CUSKELLY et al.,
2006, p.128).
“O objetivo da gestão de recursos humanos é atrair as melhores pessoas para a organização, alocá-las
em funções apropriadas segundo suas habilidades e atitudes e gerenciá-las de forma que elas possam
maximizar a sua contribuição para organização e retê-las por um período de tempo adequado de forma a
maximizar a sua contribuição” (TAYLOR et al., 2008, p.35).

A gestão de recursos humanos exige o seu alinhamento com a estratégia da organização e
a subsequente avaliação das posições necessárias para a realização das tarefas voltadas aos
objetivos da organização (TAYLOR et al., 2008). Koontz e O’Donnel (1989) afirmam que,
para preencher e manter preenchidas as posições geradas pela estrutura da organização, é
necessário definir os requisitos mínimos para a realização de determinado serviço. Dessa
forma, evidencia-se a relação entre a estrutura organizacional e a gestão de recursos humanos.
Taylor et al. (2008, p.81) ponderam que a avaliação das posições necessárias para a organização
envolve um job analysis, ou seja, uma análise sistemática das tarefas e responsabilidades. Seu
resultado é um job description e um job design. O primeiro engloba a definição da carga de
trabalho, os deveres e as responsabilidades, a autoridade de uma função, além de incluir
habilidades, conhecimentos e experiência para a execução. O segundo, por sua vez, delineia
as funções dentro da estrutura da organização.
Retomando o conceito de Taylor et al. (2008, p. 26) sobre a unidade das organizações esportivas,
a paixão envolvida na área reflete na escolha dos indivíduos que optam por trabalhar em
organizações tanto de forma assalariada como voluntariamente. Para Cuskelly et al. (2006,
p.124), o voluntariado nas organizações esportivas representa o capital humano necessário
para a concretização de objetivos estratégicos. Sua importância para o setor é reconhecida em
muitos países, já que o maior desafio dessas organizações é: “recrutar voluntários suficientes e
reter seus serviços.” (TAYLOR et al. 2008, p.27).
Cuskelly et al. (2006, p.13), por sua vez, acreditam que a pressão da vida moderna está
dificultando cada vez mais o engajamento, o comprometimento de voluntários. Eles afirmam
que há uma dificuldade grande em atraí-los para tarefas onerosas, estressantes, complexas ou
que exijam muito tempo de execução (CUSKELLY et al., 2006, p.231). Esses talvez sejam
alguns fatores para a profissionalização das organizações esportivas.
Apesar da tendência de profissionalização, as organizações esportivas continuarão dependendo
do trabalho voluntário em diferentes níveis. Taylor et al. (2008, p.27) frisam que as organizações
que atuam com voluntários e profissionais simultaneamente exigem um gerenciamento de
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recursos humanos que reconheça as diferentes perspectivas, motivações e capacidades que
cada um pode oferecer. Com a estrutura organizacional adaptada, será possível promover a
sua integração sem que as relações sejam prejudicadas (CUSKELLY et al., 2006, p. 227).
Motivação, performance e satisfação são conceitos complexos e interrelacionados. A performance
do voluntário, por exemplo, é afetada por questões pessoais e organizacionais (CUSKELLY
et al., 2006, p.130). Dentre as organizacionais, pode-se citar a importância da supervisão
para a satisfação do voluntário. Nesse sentido, a presença de um coordenador é fundamental
para a sua retenção. Johnston et al. (2000, apud CUSKELLY et al., 2006, p. 139) pontuam
que a satisfação e a motivação dos voluntários são influenciadas pelo seu gerenciamento,
especialmente em termos de comunicação e reconhecimento, enquanto Doherty e Carron
(2003 apud CUSKELLY et al., 2006) acreditam na coesão das tarefas e na satisfação e
motivação do voluntário para a permanência. Ainda buscando compreender os motivos
para a retenção da equipe, Cuskelly et al. (2006, p.131) indicam que o reconhecimento e a
recompensa pelo tempo e esforço despendido são de extrema importância para sua motivação.
Taylor et al. (2008 p. 234) afirmam que uma comunicação efetiva e a participação nas
tomadas de decisão são fatores críticos para o envolvimento da equipe. E, segundo eles, uma
orientação no início de trabalho se faz necessária, visando à socialização e ao alinhamento das
expectativas. Caso isso ocorra, a retenção se tornará tarefa simples.
Uma pesquisa com organizações esportivas, na Dinamarca (Osterland, 2012), sugeriu cinco
tópicos que facilitam o recrutamento de voluntários:
1.

envolvê-los em decisões significativas;

2.

delegar a tomada de decisões entre os comitês e os voluntários;

3.

reconhecê-los através de benefícios e incentivos materiais;

4.

formular estratégia específica para o recrutamento de voluntários;

5.

empregar meios eletrônicos de comunicação.

2 | DESENVOLVIMENTO
Após a revisão bibliográfica, pode-se analisar a evolução, a estrutura e os recursos humanos da
FGR, de forma a estabelecer possíveis causas e consequências da ausência de uma estrutura
definida e da inexistente gestão de recursos humanos. Com isso, será possível estabelecer os pontos
deficientes e propor um portfólio de ações para a FGR e, posteriormente, por outras federações.
2.1. A FGR
Em 2001, surge o primeiro clube de rugby do Rio Grande do Sul e, em 2006, constitui-se o
Grupo de Desenvolvimento do Rugby (GDR) para organizar os campeonatos da modalidade.
Em 2009, incentivada pela ABR, é fundada a FGR. Apesar da sua curta história, ela conta
atualmente com 15 clubes filados e 722 atletas, sendo a segunda maior federação do Brasil
(Fonte: Cadastro Nacional do Rugby – CNRu).
Por ser uma organização nova (completa 5 anos em dezembro de 2014), a FGR está em
um momento embrionário de gestão. A entidade validou sua missão, visão e valores apenas
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no terceiro trimestre de 2016(Figura 1), durante um workshop realizado com parte dos
stakeholders: atletas, dirigentes, árbitros e CBRu.

Figura 1 – Missão, Visão e Valores FGR.

Até o final de 2013, a FGR contava em termos operacionais com uma estrutura reduzida e
informal, formada exclusivamente por voluntários. A ausência de um organograma e a falta
de clareza das atividades para um funcionamento adequado permeavam a organização.
Para compreender a estrutura de forma ampla, elaborou-se um organograma com a estrutura
da organização (Figura 2). Observa-se que havia cinco voluntários atuantes (número
insuficiente), todos sem clareza de funções e sobrecarregados de trabalho. Além disso, uma
série de cargos não tinha um responsável, e várias tarefas não haviam sido contempladas. A
Figura 2 apresenta também um dado preocupante: o alto índice de rotatividade na organização.
Quanto à divisão de poder, ela ficava centralizada na figura do presidente.

Figura 2 – Organograma.
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Em relação aos recursos humanos, não havia uma área específica e tampouco um responsável
pelas atividades. Assim, a organização era incapaz de gerenciá-los e criar um ambiente favorável
à adesão e retenção de novas pessoas.
A terceira diretoria da federação foi empossada em janeiro de 2014 e propôs um novo modelo
de governança para a organização, seguindo o adotado pela CBRu. A FGR passou a ter
um conselho de administração e dois comitês, o de gestão e o técnico (constituídos por
voluntários), descentralizando o poder. A entidade iniciou também a construção de seu
planejamento estratégico, ainda não concluído, identificando stakeholders e usando a análise
da matriz SWOT (Figura 3), na qual observa-se as dificuldades de gestão enfrentadas.

Figura 3 – Análise SWOT-FGR.

A partir da Figura 3, constata-se que a maior parte das fraquezas está relacionada aos recursos
humanos. Portanto, construiu-se um novo organograma, com a inclusão da área de recursos
humanos e a definição dos cargos necessários para a operação ideal da organização (Anexo
1). Buscou-se fazer com que as áreas fossem delimitadas, minimizando o tempo despendido
para a execução das tarefas e assim obtendo mais chances de reter os voluntários. O resultado
dessa construção apontou que a organização demandava de 48 posições, sendo necessária
a contratação de um profissional em período parcial para a operação. A contratação do
coordenador executivo da entidade em 2014 marcou o início da profissionalização da FGR.
Ademais, foram incluídas no organograma áreas de marketing e comunicação, de projetos e
de recursos humanos, dentre outras.
A realidade financeira obrigou a federação a ter apenas um integrante remunerado, o
coordenador executivo, enquanto os demais atuariam de forma voluntária. A incorporação
de um voluntário na área de recursos humanos, com um plano de ação definido, deu-se por
meio de indicação, sem definição de suas habilidades ou conhecimentos e tampouco de um
processo de seleção adequado. Após quatro meses de trabalho, o voluntário selecionado não
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concretizou o plano de ação proposto e ainda mostrou-se desengajado, assim como 48% dos
voluntários que iniciaram sua atuação no mesmo período. Quanto à inserção dos voluntários
na estrutura, vale ressaltar que não houve orientação ou proposta de integração da equipe.
Alguns deles sequer conheceram o coordenador executivo, mantendo contato somente com
os coordenadores de comitês, que, por sua vez, não dão um suporte adequado.
Sobre os voluntários que se mantêm motivados, realizando um trabalho que agrega à FGR, notase um certo padrão dentre eles: a comunicação estreita e frequente com o coordenador executivo,
além da atuação na área técnica. Isso parece ocorrer, pois as tarefas relacionadas à área possuem
um caráter mais operacional, sendo mais delimitadas e exigindo menos tempo de trabalho.
Pela situação apresentada, a estrutura de gestão proposta trouxe melhorias bastante tímidas,
fazendo-se necessária uma nova abordagem.
2.2 Portfólio de ações para o desenvolvimento da FGR
A estrutura organizacional, assim como a gestão de recursos humanos, deve estar alinhada com
a estratégia da organização. No entanto, como essa ação ainda não foi concluída, a atuação da
FGR se restringe ao operacional (as propostas aqui feitas deverão ser ajustadas após a finalização
do planejamento estratégico). Apesar dessa impossibilidade de alinhamento, é possível propor
soluções que contribuam para a estruturação da federação e para o desenvolvimento do rugby.
Avaliando-se a estrutura sugerida para a FGR no início de 2014 (Anexo 1), conforme a
metodologia de Taylor et al. (2008), constata-se que ela abrange quase a totalidade das
tarefas para a operação, excetuando certas ações na área técnica. Porém, sua configuração em
termos de relações hierárquicas é inadequada, pois não há uma ligação direta entre as áreas e
o coordenador executivo. Como isso acaba sendo realizado pelos comitês de voluntários, as
tomadas de decisões se retardam e a supervisão, importante para a satisfação dos voluntários,
fica dificultada. Dessa forma, o Anexo 2 apresenta um novo organograma.
Analisando-se o organograma atual (Anexo 1) sob a ótica da tendência de profissionalização,
das demandas impostas pelo mercado e pela CBRu à FGR e da atual situação da federação
(somente 16 voluntários engajados), é preciso reavaliar a contratação de um único profissional,
em período parcial, para a coordenação executiva. Sua função torna-se restrita, focada no
operacional, mas a demanda da organização é por uma liderança que atue estrategicamente e
acompanhe todas as áreas da entidade.
Considerando as recomendações de Andrade (2013) para a CBRu (foco na estruturação das
áreas de projetos de verbas públicas, divulgação do rugby e gestão de recursos humanos),
as ponderações de Cuskelly et al. (2006) sobre a dificuldade de engajamento e retenção
de voluntários para posições onerosas e a existência de número reduzido de posiçõeschave, sugere-se uma prioridade na profissionalização de setores importantes. Na FGR,
especificamente, isso implica na manutenção do coordenador executivo e na contratação
de três profissionais, um para marketing e comunicação, outro para projetos e um terceiro
na área de recursos humanos.
A seleção desses profissionais leva em consideração a possibilidade de aumento na arrecadação,
abrindo novos caminhos para a profissionalização. Um plano de marketing, por exemplo,
ajudaria na divulgação do rugby e na viabilidade da comercialização de produtos e serviços.
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Pensando em projetos, há mais possibilidade de captação de recursos, via leis de incentivo
federal e estadual, a inclusão do rugby no programa olímpico e a realização dos Jogos de 2016
no Brasil.
Considerando-se a importância do voluntariado na estrutura da FGR, a área de recursos
humanos deve ser a primeira a contratar um profissional, visto que somente por meio do
gerenciamento dos voluntários será possível captá-los e retê-los, garantindo a estruturação da
entidade.
Para que a contratação dê resultado, é necessário definir um job description de forma que a
seleção e a posterior manutenção das pessoas nos cargos ocorram. O Quadro 1 apresenta esse
job description para os recursos humanos. Analisando-o e avaliando-se o papel do coordenador
executivo na motivação dos voluntários, há um indicativo da sua capacidade de gerenciamento
da equipe e da condução da área de recursos humanos, o que é confirmado por seu currículo.
Dessa forma, a indicação é que, em um primeiro momento, o coordenador executivo atue na
área de recursos humanos e seja o responsável pela implementação e pela manutenção de um
programa de voluntariado, com a sua carga horária passando a ser integral.
Job description Recursos Humanos
Þ Carga horária semanal: 20 horas
Þ Relações
Reporta-se ao coordenador executivo e mantém relação próxima com todos os membros da organização.
Þ Qualificação
Curso superior na área de recursos humanos ou afins e experiência em gerenciamento de recursos humanos
(preferencialmente na indústria esportiva).
Þ Tarefas e responsabilidades
Planejar e gerenciar a seleção e o recrutamento de voluntários e staff;
Elaborar job descriptions da organização;
Planejar e conduzir a orientação a novos membros;
Revisar e implementar o programa de recrutamento e a retenção de voluntários;
Desenvolver os recursos humanos através de treinamento;
Estabelecer regras e procedimentos internos da organização;
Gerenciar a equipe da organização garantindo a sua motivação;
Implementar um programa de avaliação de desempenho;
Þ Competências, habilidades e atitudes
Domínio da tecnologia e de programas computacionais como Word e Excel;
Alto nível de compreensão de gerenciamento de recursos humanos;
Excelentes escrita e apresentação oral;
Capacidade de tomada de decisão e resolução de problemas;
Habilidade de gerenciar e inspirar pessoas;
Capacidade de comunicação fluente;
Habilidades de coaching;
Capacidade de liderança;
Pensamento estratégico;
Capacidade de trabalhar sob pressão;
Gostar de trabalhar de forma independente, mas também contribuir para o trabalho em equipe;
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Habilidade de automotivação, trabalhando com supervisão mínima;
Compreender e ser comprometido com os valores do rugby.

Quadro 1 - Job description Recursos Humanos

Como se observa no quadro anterior, o profissional de recursos humanos deve elaborar
os demais job descriptions da FGR, entre os quais o de marketing e o de projetos, dando
prosseguimento ao processo de profissionalização da entidade.
Essas contratações devem ser tratadas como prioridade, mas para isso serão necessárias algumas
ações para viabilizá-las. Um exemplo é a busca de recursos junto à CBRu, solicitando que o
Programa de Apoio às Federações (PAF), destinado a projetos e ações de desenvolvimento,
seja transformado em um programa para a contratação de profissionais em, no mínimo, uma
posição-chave.
Retomando a importância do voluntariado, o primeiro item a ser definido é o desenvolvimento
de estratégias de recrutamento. Nesse sentido, propõe-se a implementação de um programa
de recrutamento, especificando o nome e os objetivos do programa, o público-alvo, os direitos
e os deveres de cada um deles, os benefícios, os requisitos e o processo para o engajamento,
bem como as ações necessárias para a sua criação. Pensando no desenvolvimento do rugby no
Rio Grande do Sul, o programa deve possibilitar o engajamento de voluntários à estrutura da
FGR, garantindo a sua operação adequada, e assegurar a continuidade do trabalho voluntário
por meio da manutenção de um ambiente de trabalho recompensador.
O público-alvo deverá ser composto por dois grupos: membros envolvidos com o rugby e
integrantes que estejam cursando o terceiro grau em administração ou educação física. O modo
de abordagem deve-se ao interesse natural das pessoas pelo rugby, apesar de estarem ligados
apenas aos clubes. Não por acaso, um dos principais motivos para a falta de envolvimento
está relacionada à incapacidade de gestão e à estrutura inadequada da organização. A
definição do segundo grupo atribui-se à possibilidade de inclusão de pessoas em formação,
sem conhecimento do esporte, mas em busca de oportunidades para o seu desenvolvimento,
podendo aportar conhecimentos à organização.
Com base nesses dois grupos, é possível estabelecer as estratégias de divulgação e aumentar a
chance de sucesso de engajamento. Para uma divulgação efetiva, existem duas frentes a serem
trabalhadas: o estabelecimento de parcerias e a divulgação propriamente dita, por meio dos
instrumentos adequados. Dentre os parceiros contatados, estão as universidades da região
metropolitana, os Parceiros Voluntários e a CBRu. Em relação aos instrumentos utilizados, é
essencial a elaboração de uma cartilha, contendo as seguintes informações: o que é ser voluntário,
o que é a FGR, sua área de atuação, suas necessidades, por que a FGR precisa desse trabalho,
escopo do programa, quais direitos, deveres, requisitos, benefícios para o voluntário, as etapas
para o engajamento no programa, um folder e um vídeo para as redes sociais.
A partir da divulgação, a expectativa é conseguir 55 voluntários para a organização. Ressaltando
que, para aderir ao programa, é necessário passar pelo processo de engajamento (entrar em
contato com a FGR, demonstrar interesse, preencher ficha cadastral, participar de entrevista,
optar por uma área ou atividade e formalizar a adesão). Após essa etapa, haverá a orientação
e a integração do voluntário, seguida da manutenção do programa (reconhecimento e
recompensa do corpo de voluntários, comunicação constante entre o supervisor e os membros
da organização, fomento da comunicação entre eles, desenvolvimento da autonomia e inclusão
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dos voluntários nas tomadas de decisões).
Essa é apenas uma proposta inicial, devendo ser reavaliada pelo profissional da área de
recursos humanos. Com a sua expertise, ele buscará melhorias ao programa e aumentar a
sua efetividade.
Considerando a teoria apresentada e a possível implementação dos temas discutidos, a FGR
terá as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento e, consequentemente, também do
rugby no Rio Grande do Sul.

3 | CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou identificar pontos de melhoria na gestão da FGR, especialmente
em termos de estrutura e gestão de recursos humanos, desenvolvendo um portfólio de ações
para que a entidade possa se estruturar e capitalizar as oportunidades relativas ao crescimento
do rugby no cenário nacional.
Como resultado do entendimento do papel da estrutura e dos recursos humanos na organização,
foi possível definir posições-chave essenciais ao funcionamento da FGR: marketing, recursos
humanos e projetos, além da necessidade de profissionalização dessas áreas.
Tendo em vista a importância do voluntariado para o sucesso da organização, detectou-se
a necessidade de construção de um programa de voluntários para a realização das tarefas da
FGR e para o suporte à equipe profissional.
Espera-se também o amadurecimento e a reflexão da equipe da FGR quanto às oportunidades
de melhorias e à necessidade da quebra de paradigmas relativos ao amadorismo e à clareza das
ações prioritárias dentro da organização.
Ademais, o estudo tem como objetivo servir de subsídio para o aprimoramento da atual
gestão da FGR e de referência para outras federações que estejam buscando sua estrutura
organizacional e sua profissionalização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, B. Recomendações de estrutura organizacional para que o Rugby brasileiro consiga capitalizar as
oportunidade de seu primeiro ciclo olímpico. In: COB. Curso avançado de gestão esportiva, 2013. 23p.
BOUDREAU, J. W.; MILKOVICH, G. T. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2000. 536p.
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010.
CUSKELLY, G.; HOYE, R.; AULD, C. Working with volunteers in sport: Theory and Practice. Londres: Routledge,
2006.
OSTERLAND, K. Managing voluntary sport organizations to facilitate volunteer recruitment. In: European Sport
Management Quarterly, v.13, n 2, p.143-165, 2013.
GOMEZ, S.; OPAZO, M.; MARTI, C. Structural Characteristics of Sport Organizations: Main Trends in the
Academic Discussion. In: IESE Publishing, v.1, p.1-20, 2008.
KOONTZ, H.; O’DONNEL, C. Fundamentos à administração. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1989. 580p.
MILES, R. E.; SNOW, C. C. Organizational Strategy, Structure and Process. In: The Academy of Management Review, v.
3, n. 3, p. 546-562,1978.

231

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

O’ BRIEN, D.; SLACK, T. An analysis of change in an organizational field: the professionalization of English rugby
union. In: Journal of Sports Management, p.419-420, 2003.
PAULA, G. Fitness Business: administrando com resultados. Rio de Janeiro: Sprint, 1999.
ROBINSON, L.; PALMER, D. Managing Voluntary Sports organizations. Londres: Routledge. 2011.
SKINER, J.; STEWART, B.; EDWARDS, V. Amateurism to Professionalism: Modeling Organizational Change in
Sporting Organizations. In: Sport Management Review, p. 173–192, 1999.
SLACK, T. Understanding sport organizations: The application of organization theory. Champaign, IL: Human Kinetics,
1997.
TAYLOR, T.; DOHERTY, A.; MCGRAW, P. Managing people in sport organizations: A strategic human resource
management perspective. Hungria: Elsevier, 2008. 327p.

232

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

ANEXO I
Organograma vigente na FGR
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ANEXO II
Proposta de novo Organograma
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RESUMO

Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, criaram novas perspectivas e demandas
para o esporte olímpico nacional, além da necessidade de resultados rápidos. Dentro desse
panorama, a Gestão do Conhecimento ganha destaque tanto no Planejamento Estratégico do
Comitê Olímpico do Brasil (COB) quanto no Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), a área de
educação do COB. O presente trabalho tem como objetivo registrar o conhecimento gerado
no COB, a partir da execução do seu Planejamento Estratégico, com foco na produção de
material didático, a ser utilizado como legado na capacitação de gestores esportivos, promovida pelo IOB. Para atingir a meta proposta, foram realizadas pesquisas exploratórias, de natureza qualitativa (entrevistas), e um levantamento junto ao Departamento Jurídico do COB
sobre as leis que regem a propriedade intelectual. Como resultado, foi possível mapear oito
atividades que permearam a realização do projeto escolhido e que servirão de base para o desenvolvimento do material didático; além de uma proposta para que o COB adote uma nova
cláusula no contrato dos colaboradores, garantindo a propriedade intelectual da organização.
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Planejamento Estratégico, Material Didático.

ABSTRACT

The 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro, created new perspectives and demands for national
Olympic sports, besides the need for quick results. With this perspective in mind, knowledge management is emphasized both in the strategic planning of the Brazilian Olympic Committee (COB),
as in the Brazilian Olympic Institute (IOB), the educational area of COB. The present work aims
to record the knowledge generated in COB, from the implementation of its Strategic Plan, focusing
on the production of teaching materials, to be used as a legacy in capacitating sports administrators, sponsored by IOB. To achieve the proposed objective, qualitative exploratory research were
conducted, which involved interviews; and a survey with COB Legal Department, on the laws
that rules intellectual property. As a result, it was possible to identify eight activities that gave
subsidies in completing the project and chosen as a basis for the development of teaching materials;
including a proposal for COB to adopt a new clause in the contracts of the employees, which will
ensure the intellectual property of the organization.
Keywords: Knowledge Management, Strategic Planning, Teaching Material.
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1 | INTRODUÇÃO
A vitória do Brasil para sediar os Jogos Olímpicos Rio 2016 trouxe consigo uma necessidade
de o país apresentar resultados esportivos expressivos. Com isso, o Comitê Olímpico do
Brasil (COB) – uma das principais organizações esportivas do país – adequou suas práticas de
gestão esportiva, intensificou e profissionalizou o trabalho de gestão e, em 2011, elaborou o
seu planejamento estratégico. Sua visão é “tornar e manter o Brasil uma potência olímpica” e
sua missão é “desenvolver e representar com excelência o esporte olímpico de alto rendimento
do Brasil”.
No mesmo ano, o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) – área de Educação do COB – ganhou
destaque ao promover a capacitação educacional de qualidade aos profissionais do esporte
olímpico, preparando o seu próprio Planejamento Estratégico (visão: “ser a Instituição líder
nacional em educação para o esporte olímpico”; missão: “gerar e difundir conhecimento,
promovendo a formação profissional de alta qualidade”).
O IOB possui três pilares que permeiam o seu trabalho: atletas, treinadores e gestores. Eles são
os beneficiários de cursos, seminários, palestras, entre outras atividades de cunho educacional
desenvolvidas. Tanto o IOB quanto o COB vêm trabalhando com as melhores práticas de
gestão do mercado, visando a alcançar e a manter os objetivos estratégicos que levarão aos
resultados esportivos esperados para 2016.
Carvalho (2011) destaca que há no Brasil uma lacuna na área de formação e capacitação de
recursos humanos voltados ao alto rendimento. Com base nisso, muitas pesquisas constatam
ainda que há também uma carência na produção intelectual brasileira de qualidade. De
acordo com Ricci (2009, p.16):
“De 2007 para 2008, a produção científica brasileira cresceu 56% e o país passou da 15ª para a 13ª
colocação no ranking mundial de artigos publicados em revistas especializadas. No entanto, a qualidade
dessa produção – medida pelo número de citações que um artigo gera após ser publicado – continua
abaixo da média mundial. [...] Entre 2003 e 2007, intervalo maior de tempo para captar melhor o
número de citações a um artigo em outros textos acadêmicos — o Brasil só pode receber algum destaque
na matemática, em que cada texto mereceu 1,28 citações, 11% abaixo da média mundial, de 1,44.”

Dentro dessa perspectiva de limitação da produção intelectual brasileira, de acordo com o
afirmado pelos dois autores acima, há a necessidade de desenvolver produções acadêmicas
voltadas à gestão esportiva. A maioria das publicações as quais se tem acesso está desatualizada,
sendo proveniente de países com realidades diferentes nas esferas esportivas, econômicas e
políticas. Dessa forma, não se tornam eficazes para promover uma capacitação de qualidade a
profissionais que trabalham com gestão esportiva no Brasil.
Da Costa (2006, p.18) discute as produções acadêmicas voltadas ao esporte olímpico no
Brasil durante as décadas de 1940 e 1960:
“Pode-se dizer que os Estudos Olímpicos no Brasil estagnaram na fase de divulgação durante este período
[...] Por outro lado, a aceitação cada vez maior do esporte como uma prática social arrefece o debate
público sobre as qualidades educativo-sociais da prática esportiva. Assim, não são encontráveis estudos
acadêmicos do esporte pelo viés olímpico. O que subsiste são textos de caráter histórico, informativo, e
por vezes laudatório, das bases histórico-filosóficas do Olimpismo.”
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Da Costa (2006, p.18) constata que a produção acadêmica para o esporte olímpico não é
voltada à capacitação, e sim ao caráter histórico. Baseado na necessidade de capacitar recursos
humanos, o IOB acredita que um dos maiores legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016 será a
educação, principalmente à profissionalização da gestão esportiva. Por trás de uma medalha
olímpica, não há somente o esforço de atletas e treinadores, mas um grande trabalho de
gestão.
Disposto a melhorar essa gestão, com foco no conhecimento, torna-se necessário tomar
decisões que afetarão diretamente os resultados esportivos esperados para 2016. Uma delas
está ligada à Gestão Estratégica do Conhecimento, cujo objetivo é maximizar a utilização do
conhecimento na organização.
Moresi (2001, p.119) destaca que o conhecimento não é estático, modificando-se por meio da
interação com o ambiente (processo de aprendizado). Para o autor, em uma visão mais ampla,
esse processo pode ser entendido como “a integração de novas informações em estruturas de
conhecimento, de modo a torná-las potencialmente utilizáveis”.
Em pesquisa realizada com gestores e colaboradores do COB, Pantoja (2013, p.7) verificou
que somente 15% do conhecimento gerado na entidade é formal (registrado, público e
documentado); 25% é informal (está na memória dos colaboradores); e 60% se configuram
como um conhecimento tácito (inconsciente das pessoas e cultura da organização).
Segundo Murray (1996), a Gestão do Conhecimento é a estratégia que converte os bens
intelectuais das organizações – tanto as informações quanto o talento dos membros – em mais
produtividade. Uma estratégia para converter essas informações foi proposta por Beckman
(1997), destacando que um dos oito passos para a implantação da Gestão do Conhecimento
seria “formalizar o conhecimento já existente”.
Desse modo, uma das maneiras de melhorar a gestão para divulgar e disseminar o
conhecimento que existe dentro do COB seria transformar o conhecimento informal e tácito
em material didático atualizado e de vanguarda, possibilitando a capacitação adequada de
gestores esportivos nos cursos promovidos pelo IOB, e tornando-se referência para o esporte
olímpico.
Fiscarelli (2012, p. 2) resume a importância da utilização de material didático para a promoção
educacional:
“Consideramos que o conjunto de saberes, valores e significados construídos em torno de um objeto é
que o faz tornar-se útil ao processo de ensino-aprendizagem, transformando-o em um material didático,
e que esses saberes criam “regimes de verdade” dominantes capazes de orientar nossa visão e pensamento
sobre “como” ensinar. Assim, em torno dos materiais didáticos tem se construído, ao longo da história
da educação brasileira, um discurso que legitima sua utilização em sala de aula, salientando as suas
potencialidades rumo a um ensino moderno, renovador, eficiente e eficaz.”

Conforme a afirmação do autor, ressaltando que a capacitação se torna mais eficiente com
a utilização de material didático, é importante buscar a fonte de conteúdo dentro do COB
para o desenvolvimento de material didático e conteúdo atualizado e de vanguarda. Portanto,
este trabalho tem como objetivo registrar o conhecimento formal e informal gerado pela
execução de um dos projetos realizados pelo COB, a fim de garantir a gestão estratégica
do conhecimento. Apoia-se na metodologia aplicada, em formato de material didático, na
capacitação de gestores promovida pelo IOB. Consequentemente, o presente estudo busca
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alcançar os seguintes objetivos específicos:
1. Organizar o conhecimento existente no COB, estruturando-o, pedagogicamente, em
formato de material didático.
2.

Utilizar o material didático, estrategicamente, na capacitação de gestores esportivos.

3. Propor políticas de propriedade intelectual, em conjunto com o departamento
jurídico do COB, visando a garantir que o conhecimento gerado pelo COB, e utilizado
na capacitação, seja protegido intelectualmente.

2 | DESENVOLVIMENTO
Visando a identificar os pontos a melhorar nos cursos de gestores do IOB, Moreira (2013,
p. 9) criou indicadores de desempenho e formatou uma pesquisa quantitativa, aplicada a
107 gestores formados no Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE), sobre o índice de
satisfação com o curso. Os resultados podem ser observados nas tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1: Resultado da pesquisa sobre a satisfação dos alunos com o conteúdo do curso. (Trabalho do CAGE,
2014, Mônica Moreira).
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0 a 65% ruim
65 a 85% regular
85 a 95% bom
95 a 100% ótimo

Tabela 2: Trabalho CAGE, 2014, Mônica Moreira.

Moreira (2013, p.09) destacou que os 107 gestores que passaram pelo CAGE ficaram
satisfeitos com o conteúdo dos cursos, considerando o resultado com um percentual bom,
tangenciando o ótimo. Os números estão de acordo com as metas do IOB, que devem ser
atingidas até o fim do ciclo olímpico de 2016.
Portanto, para que seja alcançado o nível máximo de satisfação e garanta-se a aplicabilidade
nos cursos de gestores do IOB, torna-se necessário o desenvolvimento da Gestão de
Conhecimento, com a produção de material didático que contribua significativamente para a
evolução das habilidades e a capacitação dos gestores atuantes no esporte olímpico brasileiro.
Para atingir os objetivos aqui propostos, foram realizadas pesquisas exploratórias, de natureza
qualitativa, a partir de entrevistas com os principais responsáveis pela execução do projeto
escolhido. A ideia era mapear as atividades para a estruturação do fluxo de registro de
informações. Além disso, realizou-se um levantamento junto ao Departamento Jurídico do
COB para o entendimento das leis que regem a propriedade intelectual, pensando em uma
futura edição do material didático.
O presente estudo foi dividido em cinco etapas:
Etapa 1: Escolha de um Projeto Estratégico do COB para servir como base de coleta de
requisitos, a fim de desenvolver o registro do processo que permeou o projeto.
Sua escolha está embasada no resultado da entrevista realizada com a gerente de Planejamento
Esportivo do COB, Adriana Behar, líder do “Programa Estratégico Olímpico Rio 2016”, que
identificou as modalidades como vitais, potenciais, contribuintes e de legado para o Brasil ser
Top 10 nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Para alcançar esse objetivo, a área de Planejamento Esportivo do COB estruturou uma
metodologia de trabalho, realizada em parceria com as confederações das modalidades eleitas
e o Ministério do Esporte. Como resultado, aplicou-se a análise SWOT – ferramenta utilizada
para gestão, que possibilita a análise do cenário por meio das forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças – nas confederações de onze modalidades eleitas como vitais.
Na sequência, foram criados “livros” que contêm um diagnóstico detalhado da modalidade
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e um plano estratégico para cada uma delas. Com os resultados, constata-se a falta de
planejamento estratégico estruturado em todas as modalidades observadas, além da necessidade
de capacitação de recursos humanos –, ratificando a fraqueza apresentada nas análises SWOT.
Dessa forma, o projeto escolhido para ser registrado neste trabalho foi o desenvolvimento do
Planejamento Estratégico do COB, essencial para aperfeiçoar a Gestão do Conhecimento e
que pode servir como benchmark para a capacitação de gestores nas organizações esportivas.
Etapa 2: Entrevistas com o Diretor de Esportes do COB, Marcus Vinicius Freire, e o Gerente
Geral de Gestão Estratégica e Legado do COB, Helbert River, principais responsáveis pela
implementação do projeto dentro do COB. Durante a segunda etapa, segundo Freire,
identificou-se que o COB não tinha seus processos registrados. Portanto, sua primeira
ação, como Diretor de Esportes, foi montar um Escritório de Projetos (EP), definindo e
mantendo os padrões de Planejamento e Gestão dentro da organização. Em 2011, criou-se
o Planejamento Estratégico do COB e o EP evoluiu para a Unidade de Gestão e Estratégia.
Etapa 3: Identificação das atividades que permearam a realização do Planejamento Estratégico
do COB para o mapeamento, a fim de registrar todo o processo envolvido.
Em seu livro Safari da Estratégia, Mintzberg (2010), um dos maiores pensadores da
administração atual, apresenta as escolas da Administração Estratégica e suas filosofias,
dividindo as dez escolas estratégicas existentes em três categorias: Escolas Prescritivas (Escola
de Design, Escola de Planejamento e Escola de Posicionamento); Escolas Descritivas (Escola
Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola de Aprendizado, Escola de Poder, Escola Cultural
e Escola Ambiental); e Escola Configurativa (Escola da Configuração).
Cada uma dessas possui uma filosofia diferenciada e, segundo Mintzberg (2010), qualquer
processo de formulação de estratégia poderá incluir uma ou mais escolas de pensamentos
estratégicos. Portanto, de acordo com o Gerente Geral de Gestão Estratégica e Legado
do COB, Helbert River, “o mais importante, como primeiro passo para desenvolver um
Planejamento Estratégico, é saber qual caminho a organização quer seguir, para escolher um
modelo de escola”.
Em sua entrevista, Helbert River destacou que “existem basicamente dez modelos de
elaboração de planejamento estratégico, dez escolas. Essas dez escolas são dividas em dois
caminhos”:
Primeiro caminho: O planejamento estratégico é desenhado e considerado verdade absoluta.
Qualquer projeto que saia daquele modelo é considerado uma “anomalia” do planejamento.
Esse modelo é estático durante um período de, no mínimo, cinco anos, sendo indicado
principalmente para empresas que trabalham em ambientes sem muitas mudanças.
Segundo caminho: Modelo construído com base na necessidade da organização e no
aprendizado. O plano estratégico é desenhado e revisto periodicamente. Caso haja necessidade,
ele é estrategicamente modificado. Esse modelo é revisto, em média, a cada seis meses, sendo
considerado o mais indicado para empresas em ambientes com mudanças.
O desenvolvimento do Planejamento Estratégico do COB seguiu o segundo caminho, de
forma participativa e ajustável a possíveis alterações, de acordo com as mudanças do cenário
esportivo. Foi possível observar que as escolas que mais se encaixavam nesse modelo foram as

241

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

de “Aprendizado” e “Cultural”.
Notou-se também pela pesquisa que o desenvolvimento do plano sofreu forte influência do
Balanced Scorecard (BSC). De acordo com Kaplan e Norton (2001), o BSC é uma ferramenta
de planejamento estratégico, que auxilia os gestores a desenvolver uma estratégia, com metas
definidas e visando a medir o desempenho por meio de indicadores, que faz com que cada um
na organização esteja envolvido para implementá-la. Os autores dividiram o BSC em quatro
perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado/crescimento. A Figura 1
representa o diagrama do fluxo do BSC:

Figura 1: Balanced Scorecard (Kaplan e Norton, 2005).

Para adaptar as quatro perspectivas propostas pelo BSC à realidade esportiva, o COB dividiu a
sua estratégia em pessoas, processos, clientes e resultado, o que culminou no Mapa Estratégico
demonstrado na figura 2:

242

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Figura 2 – Mapa estratégico do COB (2011), resultado da utilização da metodologia BSC.
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Identifica-se no mapa estratégico do COB a importância da Gestão do Conhecimento
(Figura 2) e os objetivos estratégicos diretamente ligados à forma estratégica de transferir
esse conhecimento (setas na figura 02). Portanto, após a pesquisa, foram mapeadas oito
atividades, realizadas em ordem sequencial, como parte do processo de desenvolvimento do
Planejamento Estratégico do COB (Tabela 3):
Atividade

Descrição

Procedimentos

1.1

Criar Comitê de Estratégia

Garantir que todos os envolvidos sejam ouvidos para
a coleta de requisitos.

1.2

Identificar Visão, Missão e
Valores

Identificar e avaliar essas premissas estratégicas,
garantindo que o planejamento da Comunicação
esteja totalmente alinhado a elas.

1.3

Identificar agentes externos

Definir qual é a melhor forma de alcançar os
objetivos esperados, de acordo com a identificação
do público externo.

1.4

Identificar os stakeholders

Construir políticas de relacionamento a partir da
identificação dos stakeholders.

1.5

Definir objetivos,
estratégias e metas

Entender o resultado que se espera do plano a ser
realizado, definir quais ferramentas e caminhos para
alcançar os objetivos traçados e definir prazos e
custos.

1.6

Identificar processos
estratégicos

Identificar quais os processos que geram valor para
os clientes e são estratégicos para a organização.

1.7

Elaborar o Plano de Ação

Definir quais os projetos que serão levados para
debate e aprovação do Comitê de Estratégia e
executá-los.

1.8

Monitorar o resultado

Criar indicadores de desempenho; aplicar esses
indicadores; registrar as lições aprendidas e rever a
estratégia, caso necessário.

Tabela 3 – Mapeamento para registro das atividades que permearam o processo de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do COB.

Etapa 4: Composta pela aplicação da similaridade do projeto escolhido para desenvolvimento da
Gestão Estratégica do Conhecimento, aplicada à capacitação de gestores promovida pelo IOB.
Nessa etapa, houve a pesquisa sobre o formato de desenvolvimento do Planejamento
Estratégico do IOB. Apesar das duas instituições, COB e IOB, terem seus objetivos
estratégicos convergindo para a conquista da visão maior do COB (tornar-se uma potência
olímpica), o IOB objetiva a sua missão em “gerar e difundir conhecimento”, considerando um
dos pilares fundamentais para o desenvolvimento do esporte nacional a formação de pessoas
com habilidades e conhecimentos adequados para desenvolver e liderar planos e processos
esportivos de alta qualidade.
O Planejamento Estratégico do IOB foi desenvolvido baseado na metodologia BSC e ressalta,
com igual importância, o desenvolvimento da gestão do conhecimento como um de seus
objetivos estratégicos (Figura 3).
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Observa-se também, no mapa estratégico do IOB, que um dos objetivos estratégicos que
contribuem para o alcance do desenvolvimento da Gestão do Conhecimento é “possuir
conteúdo de qualidade”, corroborando com o alvo desta pesquisa, na busca da Gestão
Estratégica do Conhecimento, com foco na produção de material didático para a capacitação
de gestores esportivos (Figura 3 abaixo):

Figura 3 – Mapa estratégico do IOB (2011), resultado da utilização da metodologia BSC.
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Etapa 5: Realizada em conjunto com o Departamento Jurídico do COB para a verificação
das leis que garantirão os direitos de propriedade intelectual da entidade sobre o material
didático proposto. Confirmou-se que, tratando-se de obras passíveis de proteção pela Lei
de Direitos Autorais (elencadas no art. 7º da Lei 9.610/98), é recomendável que o autor do
material seja empregado da entidade, constando no seu contrato a elaboração de materiais
como um dos objetos do trabalho. Nesse caso, caberão ao autor os direitos morais inerentes à
obra, mas o COB poderá utilizá-la sem necessidade de autorização expressa, desde que o faça
observando os limites de suas atividades normais.
O Departamento Jurídico do COB ressaltou que, caso o autor seja profissional autônomo
ou terceirizado, a relação torna-se mais delicada (cenário menos recomendável por conta de
o vínculo ser mais frágil). Por isso, nesse caso, é ainda mais importante que o contrato de
prestação de serviços preveja a criação do material como uma das atividades do contratado.
É estabelecido por regra da organização que o empregado tem o dever de utilizar adequadamente
as informações em seu trabalho, em prol do empregador. Portanto, partindo dessa premissa,
a própria relação de emprego, a princípio, asseguraria a correta utilização dos meios que lhe
forem disponibilizados.

3 | CONCLUSÃO
Por meio da pesquisa realizada, identificou-se que dentro da perspectiva de pessoas/aprendizado
– tratada pela metodologia do BSC como inovações e processos de aprendizagem contínua
– o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento ganha destaque, tanto no Planejamento
Estratégico do COB quanto no do IOB.
Constatou-se também que a Gestão Estratégica do Conhecimento tem o objetivo de
maximizar a utilização do conhecimento gerado dentro do COB, proporcionando uma
vantagem estratégica tanto para ele mesmo, quanto para o IOB, conforme destacados nos dois
mapas estratégicos (figuras 2 e 3). Pela propagação desse conhecimento, o IOB manifesta a
sua intenção de deixar um legado para as organizações esportivas ao capacitar os seus gestores.
Os resultados obtidos com esse estudo poderão servir de subsídios para que o IOB se aproxime
de sua missão: “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 no âmbito
organizacional e individual”.
O material didático – principal foco e produto deste trabalho – será desenvolvido baseado
nas oito atividades que foram mapeadas e que fizeram parte do processo de desenvolvimento
do Planejamento Estratégico do COB. De acordo com o cronograma a seguir, é possível
programar a elaboração, os custos e a utilização do material didático para aplicação nos cursos
de gestores do IOB.
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Cronograma 1 – Prazos para elaboração e utilização do material didático.

Como resultado da pesquisa sobre direitos de propriedade intelectual do material didático,
sugere-se que o Departamento de Recursos Humanos do COB adite, em seu contrato de
trabalho, uma cláusula que conste a produção intelectual de materiais didáticos como um dos
objetos de trabalho. O autor da obra intelectual seria, em regra, a pessoa física, e a cláusula
contratual, garantiria ao empregador (COB) o direito de uso do material produzido, sem
necessidade de solicitar autorização.
De maneira geral, é fundamental que se caracterize a criação como parte do serviço prestado
pelo empregado ao empregador, e não como uma atividade autônoma, dissociada de seu
trabalho.
Baseado em um dos pilares de sustentação dos mapas estratégicos do COB e do IOB –
desenvolver a Gestão do Conhecimento – e como resultado desta pesquisa, sugere-se que,
para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico, as Organizações Esportivas sigam o
modelo BSC, que o projeto seja adotado pela diretoria e que os principais stakeholders sejam
ouvidos.
O passo seguinte é a adoção pelas organizações das oito atividades mapeadas para a realização
do Planejamento Estratégico do COB (Tabela 3). Para sua melhor compreensão, a próxima
etapa deste estudo será a elaboração de um material didático para os cursos de gestores do
IOB, com a intenção de deixar um legado do registro do conhecimento, a ser aplicado de
forma estratégica, para colaborar com a meta de tornar o Brasil uma potência olímpica.
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ANEXO 01 – PERGUNTAS REALIZADAS NAS ENTREVISTAS COM
O DIRETOR DE ESPORTES E COM O GERENTE GERAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA E LEGADO DO COB. COMO RESULTADO, FOI
POSSÍVEL MAPEAR AS ATIVIDADES QUE FIZERAM PARTE DA
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO COB.
1) Como nasceu a ideia do desenvolvimento do Planejamento Estratégico do COB?
2) Foi uma opção da diretoria? Houve apoio da empresa?
3) Teria conseguido se não houvesse esse apoio?
4) Se não houvesse, acreditam que seria possível implantar esse Planejamento Estratégico com
sucesso?
5) Quantas pessoas participaram da elaboração do Planejamento Estratégico do COB?
6) Quais eram os perfis de profissionais envolvidos no projeto?
7) Todos eram profissionais internos do COB?
8) Qual foi o prazo para o Planejamento Estratégico ficar pronto?
9) Quais foram as etapas adotadas?
10) Qual foi a metodologia utilizada?
11) Quais foram os maiores problemas enfrentados durante o projeto?
12) Quais ferramentas foram utilizadas? Qual foi a voz dos stakeholders na elaboração do
Planejamento Estratégico?
13) Como foi realizada a aproximação com o stakeholder (caso tenha havido)?
14) Houve uma descrição de lições aprendidas ou qualquer registro formal da elaboração do
projeto?
15) Quais são as referências bibliográficas indicadas sobre o assunto?
16) Qual é a aplicabilidade do projeto em outras organizações esportivas?
17) Vocês acreditam que qualquer organização esportiva deva elaborar um Planejamento
Estratégico?
18) Qual é o intervalo de tempo necessário para atualizar os objetivos estratégicos da empresa?
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RESUMO

Ter conhecimento sobre a indústria do esporte é fundamental para as entidades encontrarem
soluções para uma gestão eficiente e capaz de abranger mais do que os interesses puramente
esportivos, o que será possível somente por meio de uma gestão profissional com foco estratégico. A Gestão Estratégica é uma forma de acrescentar novos elementos de reflexão e ação
sistemática continuada, avaliando a situação, elaborando projetos de mudanças estratégicas e
acompanhando e gerenciando os passos de implementação. Como o próprio nome diz, é uma
forma de gerir toda uma organização, com foco em ações estratégicas distribuídas por todas as
áreas. De forma geral, o presente estudo busca identificar os elementos que impactam a gestão
da entidade, bem como definir ações visando a um modelo de inicial de gestão estratégica
para a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, consolidando projetos contínuos com
resultados no curto, no médio e no longo prazo.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Gestão Esportiva, Processo Estratégico, Gestão
Estratégica, Análise Estratégica.

ABSTRACT

To have a solid knowledge of the adopted sport industry is fundamental so that entities can be able
to find better solutions for a more efficient and effective management with power to cover more
than solely sport interests, that will be possible only through a professional management with a strategic focus. The Strategic Management is one manner to add new continued systematic reflection
and action elements, in order to make a clear assessment of the situation, of elaborating strategic
changes projects, monitoring and managing the implementation steps. As the name itself implies, it
is a form to manage the whole organization focusing on strategic actions throughout all areas. In a
global overview, the present study tries to identify the elements that affect the entity’s management,
as well as to define actions having in mind to create an initial strategic management model for the
CBDG, to consolidate continuous projects of short, medium and long-term results.
Keywords: Strategic Planning, Sports Management, Strategic Process, Strategic Management,
Strategic Analysis.
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1 | INTRODUÇÃO
O presente estudo pretende servir de base para a implementação de um modelo de gestão
na Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG). Seu objetivo é beneficiar alguns
atletas aventureiros ou simpatizantes, ser referência para o desenvolvimento de esportistas no
alto rendimento, obter resultados relevantes e criar oportunidades para que todos (atletas,
técnicos, torcedores e patrocinadores) se envolvam nas modalidades no gelo.
Ter conhecimento sobre a indústria do esporte é fundamental para que as entidades possam
encontrar soluções para uma gestão eficiente e capaz de abranger mais do que os interesses
puramente esportivos. Isso será possível por meio de uma gestão profissional com foco
estratégico, que determine as diretrizes e as principais estratégias da organização, de modo
que as demais atividades e áreas alinhem-se a ela, criando sinergia para que os resultados
esperados sejam alcançados. Segundo Ackoff (1982, p. 1-3):
“Planejamento é algo que se faz antes de agir [...] É um processo de decidir o que fazer e como fazê-lo,
antes que se requeira uma ação. Planejamento é a definição de um futuro desejado e dos meios eficazes
para alcançá-lo. Planejamento é um processo que se destina a produzir um ou mais estados futuros
desejados e que não deverão ocorrer, ao menos que alguma coisa seja feita. Planejamento não é um ato e
sim um processo, sem fim natural ou ponto final. É um processo que se aproxima de uma solução, mas
nunca chega até ela, por duas razões: primeira, porque não há limites para a quantidade de revisões que
se possa fazer de decisões anteriores; [...] segunda, tanto o sistema para o qual se planeja quanto o seu
ambiente mudam durante o processo de planejamento e nunca é possível levar-se todas estas mudanças
em consideração.”

De acordo com Chandler (1962), planejamento estratégico é a determinação de objetivos de
longo prazo, a adoção de diretrizes para conduzir as ações e a definição do orçamento para o
alcance das metas. Chandler popularizou o conceito de que “a estrutura segue a estratégia”,
segundo o qual o formato da organização é consequência da estratégia adotada. Para Bateman
e Snell (2007, p. 126-127):
“Visão estratégica aponta para o futuro – ela oferece uma perspectiva do rumo da organização e aonde
ela pretende chegar. A visão ideal deve deixar claro o direcionamento de longo prazo da organização e sua
intenção estratégica.”

Dessa forma, a Gestão Estratégica é uma forma de acrescentar novos elementos de reflexão
e ação sistemática continuada, avaliando a situação, elaborando projetos de mudanças
estratégicas e acompanhando e gerenciando seus passos de implementação. Considerando
essa definição e o contexto atual da CBDG, o estudo visa a implantar um modelo de gestão
estratégica, consolidando projetos contínuos com resultados de médio e longo prazos.
Com base em planejamento e organização, a CBDG pretende difundir os desportos no
gelo e viabilizar estruturas para a prática no Brasil, obtendo resultados relevantes em Jogos
Olímpicos. Collins e Porras (1994) escreveram sobre organizações visionárias, no sentido
de realizar feitos memoráveis, destacando que essas precisam pautar-se por um conjunto de
valores essenciais, que pode ser expressa e entendida por uma intenção estratégica definida
em relação ao futuro.
Conforme Oliveira (2013), existe uma interação entre três níveis de planejamento: estratégico,
tático e operacional. O planejamento estratégico diz respeito à organização como um todo,
visando ao longo prazo. Os táticos tratam das diferentes áreas da instituição (médio prazo). Já
os operacionais orientam a alocação de recursos entre as partes do plano tático (curto prazo).
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Assim, o planejamento estratégico (longo prazo) é desdobrado em planos táticos (médio
prazo) e operacionais (curto prazo). Para Oliveira (2013), ele é caracterizado pela execução
em etapas.
Mattar (2009) propõe um modelo de planejamento estratégico aplicado às Instituições
Esportivas e servirá de base teórica para este trabalho A implementação de um processo de
planejamento estratégico para a CBDG compreende quatro etapas: reunião de informações
sobre o ambiente interno e externo; análise da situação (diagnóstico e prognóstico); definição
de missão, visão, valores, objetivos, metas, estratégias, decisões e controles; definição de um
plano estratégico.
Os Desportos no Gelo no Brasil
A CBDG é responsável pela administração no Brasil de sete esportes olímpicos (skeleton, luge,
bobsled, patinação artística, patinação de velocidade, curling e hóquei no gelo), vinculados a
cinco federações internacionais. Fundada em 1996, a entidade foi sucessora da Associação
Brasileira de Bobsled, Skeleton e Luge. Sua participação olímpica se restringe a Salt Lake
City 2002 (bobsled e luge) e Turim 2006 (bobsled). Por conta de problemas administrativos,
potencializado pela ausência de uma direção profissional, os investimentos sofreram
redução drástica após 2006. Somente em 2013, com a posse do novo presidente e da nova
diretoria, foi proposto um modelo de gestão para realizar o saneamento administrativo e
contábil da confederação, além da reestruturação da entidade. A partir de então, identificouse a necessidade de observar os desportos no gelo no país com um foco mais estratégico,
consolidando um modelo de Gestão Estratégica.
Atualmente, o Brasil não possui estruturas para o treinamento e a prática de esportes no gelo.
Sendo assim, na maioria das vezes, a preparação técnica e a participação em competições
são realizadas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Porém, graças ao fácil acesso às
informações, o interesse dos brasileiros nos esportes de inverno tem crescido cada vez mais.
Com os Jogos Olímpicos Vancouver 2010, pela primeira vez os esportes de inverno figuraram
no ranking dos dez esportes mais televisionados (Figura 1). Além disso, o espectador pode
acompanhar ao vivo as principais competições, como campeonatos mundiais, pela televisão
e pela internet.
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(Pesquisa infomídia 2010, com canais abertos, SporTV,
ESPN e BandSports)

Figura 1 – Esportes mais televisionados em 2010. Fonte: Informídia (Deloitte, 2011, p.14).

Uma pesquisa realizada em 2011 (Deloitte, p.18) apontou também que os esportes de inverno
eram as modalidades que o público mais gostaria de conhecer e praticar (Figura 2). Somado ao
interesse crescente de público no país, cerca de 2,5 milhões de brasileiros moram no exterior
(Fonte: Ministério das Relações Exteriores). Estima-se que aproximadamente 24% desse total
viva nos Estados Unidos e no Canadá, referências nos esportes de inverno. Portanto, o cenário
aponta para um crescimento na prática do esporte fora do Brasil. A maioria, inclusive, possui
bom nível e já participou de competições internacionais.
A partir dessas informações, a consolidação de um modelo de gestão profissional, com foco
estratégico no médio e no longo prazo, é fundamental para o crescimento dos desportos no
gelo no Brasil (número de praticantes, número de atletas no alto rendimento e resultados).
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Figura 2 – Esportes que despertam maior interesse nos brasileiros. (Deloitte, 2011, p. 18)

Implementação de um modelo de gestão na CBDG
A perspectiva estratégica ajuda a encontrar um compromisso entre a eficiência (“fazer
bem as coisas”) e a eficácia (“produzir o resultado desejado”). Dessa forma, espera-se que a
obtenção de resultados esportivos no curto, no médio e no longo prazo seja consequência da
implementação de uma gestão estratégica.
Para o trabalho, considerou-se o processo de planejamento estratégico em entidades esportivas
de Mattar (2009), compreendendo quatro etapas:
1.

Reunir informações;

2.

Analisar a situação;

3.

Definir missão, missão, valores, objetivos, metas, estratégias, decisões e controle;

4.

Montar o Plano Estratégico.

1.1 Reunir informações
A etapa inicial compreende a busca por informações relevantes para o entendimento em
relação ao negócio e a elaboração do planejamento.
• Pesquisas em fontes de informação públicas;
• Pesquisa qualitativa com pessoas ligadas ao esporte no gelo;
• Mapeamento de informação por esporte;
• Reunião com stakeholders;
• Consultoria administrativa e contábil.
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Informações coletadas e mapeadas
O primeiro passo no levantamento de informações foi o mapeamento dos stakeholders (Figura
3) e a realização de reuniões com os principais stakeholders da CBDG. Objetivo: aproximálos da nova administração, retomar a credibilidade da entidade após período inativa e coletar
informações sobre a gestão dos esportes.

Figura 3 – Principais stakeholders da CBDG

Um relacionamento estreito com as federações internacionais também foi importante,
permitindo a revisão dos canais de comunicação, o mapeamento de informações e a verificação
do calendário internacional de competições (o Anexo B apresenta a lista dos sites das cinco
federações internacionais que administram os sete esportes olímpicos vinculados à CBDG).
A seguir, realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio de um questionário (Anexo A)
submetido aos atletas, aos treinadores e aos administradores de clubes, todos ligados à CBDG.
As 17 respostas recebidas permitiram uma análise individual de cada questionário e ajudaram
a construir uma ideia coletiva sobre os esportes.
Posteriormente, foram mapeados os principais recursos (materiais e humanos) necessários
para cada esporte. A principal fonte de informação foram os sites e os demais canais de
comunicação com as federações internacionais (consultas via e-mail, telefone ou participação
em congressos técnicos).
Outra etapa fundamental foi a verificação dos processos administrativos e contábeis da CBDG.
Após duas auditorias independentes analisarem os exercícios de 2012 e 2013, contratou-se
uma consultoria para apoiar a reformulação de processos administrativos e o saneamento
contábil da entidade. Sem receber recursos oriundos da Lei Agnelo/Piva desde 2012, por
conta disso, a reestruturação administrativa foi imprescindível para o resgate da credibilidade.
A seguir, serão resumidas as informações coletadas a respeito das modalidades e da CBDG:
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Bobsled, luge e skeleton
• Os principais recursos humanos para apoio a esses esportes são os treinadores especialistas
em pistas e os treinamentos físicos.
• Os recursos materiais são: trenós, materiais de manutenção de trenós, pistas de treinos,
equipamentos de segurança e uniformes específicos.
• Centro de treinamento no Brasil (treinos de arrancada, sincronismo, posicionamentos
nos trenós); treinamento específico de pilotagem, com orientação de especialistas nas
pistas; novos trenós, com qualidade semelhante aos das equipes de ponta.
• Investimento em saúde: serviços de preparação física, nutricionista e medicina foram
apontados como pontos falhos.
• Modalidade com atletas que já possuem boa experiência no esporte.
• São 18 pistas de gelo disponíveis pelo mundo, e os campeonatos são disputados em um
formato parecido ao de um circuito de Fórmula 1.
Curling
• Atletas inexperientes.
• Os principais atletas brasileiros treinam no Canadá, demonstrando ótimo conhecimento
sobre a modalidade.
• Potências no esporte: Canadá, EUA, Suécia, Suíça, Escócia e Noruega.
• Nenhum apoio financeiro da entidade nos últimos anos.
• Para alcançar um nível desejável e até formar uma seleção em condições de buscar bons
resultados, é necessário um técnico para acompanhar os atletas.
• Desafios regionais com atletas canadenses e americanos, e clínicas específicas de
treinamento podem gerar bom retorno técnico para as equipes.
• Recursos materiais, de modo geral, são fornecidos pelos clubes, mas o investimento em
uniformes e materiais também são importantes.
• A Federação Internacional de Curling possui vários projetos de incentivo para a prática
e o desenvolvimento do esporte.
Patinação artística e de velocidade
• A CBDG não possui atletas na patinação de velocidade e tampouco um histórico na
modalidade.
• Na patinação artística, o treinamento técnico específico é visto como o principal meio
para a evolução. Portanto, é fundamental dispor de treinadores especialistas em patinação,
coreógrafos e preparadores físicos.
• Necessidade de experiências em torneios para o amadurecimento do atleta.
• Seis atletas brasileiros treinam atualmente em bom nível nos Estados Unidos.
• Os principais recursos materiais são: patins, aparelhos de treinamento físico específicos
e o rink de patinação.
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• O custo de treinamento é elevado, e o tempo de formação de um atleta não é inferior a
5 anos.
Hóquei no gelo
• Alto custo para treinamento e sem estrutura para sua prática no Brasil.
• Equipes brasileiras são montadas a partir de atletas do hóquei sobre rodas.
• Atletas custeiam seus treinamentos e viagens para competições.
• Alguns brasileiros treinam no exterior, mas não há um mapeamento deles.
CBDG
• Problemas administrativos e contábeis impediam o recebimento de recursos da Lei
Agnelo/Piva.
• Corpo diretivo deficiente e número reduzido de funcionários.
• Nenhuma fonte de recurso próprio; déficit de materiais esportivos; atletas e gestores
descentralizados geograficamente; nenhuma parceria consolidada para treinamentos no
exterior.
• Ponto positivo: a contratação de um gestor técnico geral para apoio e gestão de todos os
esportes.
• Necessidade de mapeamento de referências técnicas para cada modalidade.
• Possibilidade de acesso a outras fontes de recursos (convênios com o Ministério do
Esporte e a Lei de Incentivo ao Esporte).
1.2 Analisar a situação
Com todas as informações coletadas, os gestores da entidade devem analisá-las buscando
compreender a situação na qual a instituição está inserida. Os diagnósticos e os prognósticos
consolidados, na etapa de análise, permitirão definir as estratégias a serem implementadas e
os controles necessários para acompanhar a execução do planejamento. Serão consideradas as
seguintes análises:
• Análise SWOT: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças;
• Análise da situação da CBDG;
• Análise do ambiente em que a entidade está inserida.
Análise SWOT
Ferramenta utilizada para analisar o cenário (ou o ambiente), servindo de base para a gestão
e o planejamento estratégico de uma empresa. Porém, devido à sua simplicidade, pode ser
utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog até a gestão de
uma multinacional. Trata-se de um sistema para posicionar ou verificar a posição estratégica
da empresa no ambiente em questão, considerando suas forças e fraquezas (análise interna) e
suas oportunidades e ameaças (análise externa). Essa técnica é creditada a Albert Humphrey,
que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford, nos anos 1960 e 1970, com
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dados da revista Fortune (500 maiores corporações). A seguir, a análise SWOT para a CBDG
(Figura 4).

Figura 4 – Análise SWOT para a CBDG

Análise da situação da CBDG
Em toda a sua história, a CBDG nunca teve estratégias definidas para objetivos e execução
de planos. Após período sem investimento e eleição da nova diretoria, a CBDG submeteuse a uma reestruturação completa. Um diagnóstico interno considerou problemáticos para a
gestão e a estratégia os seguintes pontos:
• Demanda de saneamento contábil e administrativo;
• Esforço com questões jurídicas, desviando o foco dos objetivos esportivos;
• Estrutura administrativa pequena e sobrecarregada;
• Sede administrativa sem estrutura operacional;
• Necessidade de alocação eficiente de recursos;
• Baixa credibilidade em gestão esportiva;
• Falta de interesse dos atletas na prática esportiva;
• Necessidade de aumento de faturamento;
• Resultados esportivos fracos;
• Investimento reduzido em atletas, estruturas e materiais de apoio;
• Nenhuma parceria de treinamento no exterior ou de apoio por parte das federações
internacionais.
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Análise do ambiente em que a entidade está inserida
Filiada ao COB, a CBDG depende quase que exclusivamente da verba da Lei Agnelo/Piva.
A entidade poderia obter novas fontes de recursos federais (Ministério do Esporte – leis de
incentivo ou convênios) e estaduais (leis de incentivo). Paralelamente, o mercado brasileiro
desperta grande interesse das federações internacionais, podendo tornar-se uma ótima
oportunidade. Já no caso da construção de arenas com pistas de gelo, os custos são elevados e
há uma dependência da tecnologia de outros países.
As federações internacionais apoiam ações de treinamento e competições no exterior, fato
relevante para a gestão esportiva da CBDG. A ajuda proporciona retorno direto aos atletas,
além de reforçar planos de trabalhos em conjunto com as organizações.
Conclui-se que as variantes não controláveis, geralmente originadas no ambiente externo,
devem ser verificadas, monitoradas e controladas constantemente para se adequarem às
variantes do ambiente interno, objetivo pontual em uma boa gestão.
1.3 Conceito de missão, visão, valores, objetivos, metas, estratégias,
decisões e controles
Missão
Dar suporte aos atletas em busca de competições e que tenham a ambição de participar dos
Jogos Olímpicos de Inverno. Além disso, estruturar projetos de base, viabilizando a prática, a
competição e o surgimento de novos atletas.
Visão
Montar seleções permanentes em cada modalidade e estar no top ten mundial em duas
modalidades até 2022.
Valores
Compromisso com a gestão eficiente dos desportos no gelo; respeito ao estatuto;
envolvimento de atletas e profissionais envolvidos; atuação com transparência e ética;
respeito aos preceitos de segurança, saúde e melhores práticas; valorização das relações
humanas (cooperação e confiança).
Objetivos e metas
• Seleções permanentes em todas as modalidades até 2018;
• Estrutura de treinamento físico para o bobsled, o skeleton e o luge até 2016.
• Rink de patinação e pista de curling no Brasil até 2016;
• Promover campeonatos nacionais divididos por modalidade e eventos esportivos no país
até 2018;
• Alcançar a marca de 1.000 atletas filiados, entre clubes e CBDG, até 2016;
• Melhorar o desempenho esportivo nas competições internacionais até 2018.
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Estratégias
Os objetivos definem a sua direção; as metas indicam o que, quando e quanto se deseja
atingir; e a estratégia responde como chegar lá (KOTLER, 1994). Semenik e Bamossy (1995)
apontam que um dos meios para se alcançar a vantagem competitiva ocorre por meio de
estratégias de diferenciação. São três formas distintas: diferenciação emocional, diferenciação
funcional e diferenciação por benefícios. Abaixo são apresentadas as estratégias definidas para
a CBDG:
• Projetar a imagem institucional da entidade, utilizando-a para gerar benefícios aos atletas
e interessados nos desportos no gelo;
• Reduzir o custo dos projetos esportivos graças à eficiência e à qualidade das operações
(atletas, equipe, treinadores, equipe gerencial, estrutura física);
• Acesso a capitais financeiros diferenciados e diversificação de receitas;
• Fortalecimento do produto esportivo das modalidades no gelo;
• Definição de serviços de apoio à prática esportiva junto a parceiros e clubes, aumentando
o número de interessados nos esportes no gelo;
• Realização de competições nacionais por modalidade no gelo;
• Mapeamento de atletas compatível ao nível internacional;
• Desenvolver parceiros e fornecedores para apoio aos projetos esportivos.
Decisões
Nesse ponto do planejamento estratégico, o gestor já analisou as informações, chegou a um
diagnóstico da situação, prognosticou o cenário para o período, sabe os objetivos pretendidos
pela instituição e desenvolveu as possíveis alternativas estratégicas. É o momento de fazer
escolhas, ou seja, tomar decisões estratégicas para a instituição, com base no conhecimento e
compreensão da situação:
• Criar um produto esportivo para o bobsled, semelhante ao de uma equipe de
automobilismo;
• Construir e executar projetos específicos para seleções permanentes de cada modalidade;
• Acessar fontes de recursos públicos e privados para a construção de ambientes de treino
e prática dos desportos no gelo no Brasil;
• Divulgar o desporto no gelo no mercado nacional;
• Implementação de um portfólio de serviço de apoio ao atleta e às pessoas interessadas em
conhecer e praticar esportes no gelo;
• Comunicar todas as ações e projetos aos seus stakeholders.
Controles
Hampton (2005) destaca que planejamento, decisão, execução e controle são atividades
interligadas. O controle consiste em uma série de passos que visam a moldar o desempenho
efetivo ao planejado. O que medir deve estar estabelecido nos objetivos e nas metas do plano
estratégico. Conforme Drucker (1973), um sistema de controle é considerado eficaz quando
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for econômico, significativo, apropriado, congruente, disponível no momento previsto,
simples e operacional.
Na Figura 5, apresenta-se um sistema de controle institucional proposto por Mattar (2009),
a ser utilizado pela CBDG, composto de cinco etapas: definição de metas, mensuração do
desempenho, análise comparativa entre metas e resultados, diagnóstico das razões dos desvios
(quando houver) e definição das ações corretivas a serem implementadas.

Figura 5 – Esquema de Sistema de Controle proposto por Mattar (2009).

1.4 Plano Estratégico
O plano estratégico da CBDG é o norteador para as ações táticas e operacionais da entidade e
para a divulgação a atletas, treinadores, patrocinadores, parceiros, simpatizantes e interessados
em geral. Dessa forma, o plano estratégico é o resumo e a conclusão deste trabalho.
Principais resultados da análise da situação: a CBDG atravessa um momento de profunda
reestruturação, mas entende que o desporto no gelo possui um imenso potencial enquanto
produto, devido à diferenciação e à aceitação junto ao público brasileiro. Ações administrativas,
contábeis e jurídicas tornam o processo de organização lento. Por outro lado, por se tratar
de um início de ciclo olímpico, o objetivo é construir uma base sólida para a execução de
projetos esportivos pautados em objetivos de longo prazo.
Missão, visão e valores: citado anteriormente (item 3).
Mercados e público-alvo: atuar no mercado brasileiro; aproximar apoiadores e potenciais
patrocinadores; aproximar pessoas que pratiquem as modalidades ou esportes correlatos e
brasileiros que residem no exterior.
Modalidades esportivas a focar: a modalidade principal pelo nível de maturidade é o
bobsled. A patinação artística e o curling, devido à grande aceitação, também são importantes
no processo de crescimento da confederação.
Objetivos e metas: melhor estrutura para os atletas brasileiros, aumentar o número de atletas
e praticantes até 2018 e melhorar os resultados internacionais até 2018.
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Estratégia esportiva: definir seleções permanentes; definir gestor ou técnico especialista para
cada modalidade; construção de estruturas de prática desportiva no Brasil para o hóquei, a
patinação artística, a patinação de velocidade (rink) e pista de curling; viabilizar estrutura de
treinos físicos e técnicos para o bobsled, o skeleton e o luge no país.
Estratégias mercadológicas: definir uma marca do esporte no gelo no Brasil e uma marca
por esporte. Gerar produtos esportivos por modalidade.
Estratégias financeiras: acessar fontes de recursos no Ministério do Esporte (Lei de Incentivo
ou convênios) e outras fontes de recursos estaduais ou municipais. Parcerias com empresas
de marketing esportivo para a realização de eventos. Vender produtos esportivos ao mercado
privado.
Previsão de resultados esportivos, financeiros, mercadológicos e outros: evolução nos
resultados internacionais. Aumento anual de receitas, triplicando o orçamento em três anos.
Oferta de produtos esportivos no mercado. Oferta de serviços e produtos de prática esportiva
nas modalidades no Brasil e no exterior.
Responsabilidades: gerenciar os esportes no gelo no Brasil; gerar oportunidades de
aperfeiçoamento técnico para atletas de alto rendimento; fomentar o esporte no país e para
brasileiros no exterior; e gerar oportunidades para os interessados nos esportes no gelo.

2 | CONCLUSÃO
O processo de planejamento estratégico executado para a CBDG reuniu e analisou o máximo
de informações disponíveis para a definição de estratégias, permitindo que o gestor estabeleça
o rumo a ser seguido pela instituição no longo prazo e defina os recursos, os processos e os
serviços necessários para atender as estratégias definidas. Sem essas, a partir de uma visão do
ambiente em que a entidade está inserida, seria impossível implementar um modelo de gestão
estratégica, no qual, a partir de agora, será possível mapear um plano tático e operacional para
a entidade.
Como o cenário esportivo é propício a mudanças e redefinições, vale ressaltar que as
atividades de controle e replanejamento são essenciais para a consolidação de um modelo de
gestão estratégica e devem ser executadas com atenção. Os gestores precisam estar capacitados
para executar constantes avaliações. Esse, aliás, seria um ótimo tema para a evolução deste
trabalho, pois por meio de controles, avaliações e replanejamento cria-se a maturidade de
gestão estratégica.
Por fim, entende-se que os objetivos do trabalho foram alcançados. Foi possível pautar toda a
reestruturação da CBDG em um modelo com foco em estratégias, promovendo a participação
de pessoas envolvidas com as modalidades e resgatando a credibilidade e a confiança em um
futuro promissor para os esportes no gelo.
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ANEXO A

Pesquisa destinada a atletas, treinadores e lideranças.

Pesquisa qualitativa proposta pela CBDG enviada aos atletas, aos treinadores e aos clubes
vinculados à entidade.

Q1: Qual é o seu esporte?
Q2: Como você avalia a temporada 2013/2014? (pontos positivos e negativos)
Q3: Como você acha que a CBDG poderia melhorar o seu trabalho para os atletas?
Q4: Você possui atividades profissionais? Quais?
Q5: Como você avalia a mudança da presidência e da gestão da CBDG?
Q6: O que você pode ajudar a melhorar na CBDG?
Q7: Que tipo de treinamento é indispensável para o seu crescimento como atleta?
Q8: Quais são os campeonatos mais importantes do seu esporte? Na sua opinião, seria viável
uma participação brasileira nessas competições?
Q9: Deixe aqui a sua crítica e/ou sugestão para a CBDG.

ANEXO B
Sites: consultas gerais a respeito dos esportes de inverno.

Nacionais
www.cob.org.br - Comitê Olímpico do Brasil (COB)
www.cpb.org.br - Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
www.rio2016.org.br - Jogos Olímpicos Rio 2016
www.cbdn.org.br - Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN)
www.esporte.gov.br - Ministério do Esporte
www.cbdu.org.br - Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU)

265

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

Internacionais
www.olympic.org - Comitê Olímpico Internacional (COI)
www.paralympic.org - Comitê Paralímpico Internacional (CPI)
www.wada-ama.org - Agência Mundial Antidoping (WADA)

Federações Internacionais
www.fibt.com - Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (FIBT)
www.fil-luge.org - Federação Internacional de Luge (FIL)
www.isu.org - Federação Internacional de Patinação no Gelo (ISU)
www.iihf.com - Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF)
www.worldcurling.org - Federação Internacional de Curling (WCF)

Outros sites consultados
www.universiadeerzurum.org - Erzurum 2011 (Turquia) – Jogos Universitários de Inverno
www.innsbruck2012.com - Innsbruck 2012 (Áustria) – Jogos Olímpicos da Juventude
www.universiademaribor.org - Maribor 2013 (Eslovênia) – Jogos Universitários de Inverno
www.sochi2014.com - Sochi 2014 (Rússia) - Jogos Olímpicos de Inverno
www.universiadagranada.com - Granada 2015 (Espanha) – Jogos Universitários de Inverno
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RESUMO

Tendo em vista a quantidade de eventos de grande proporção sendo realizados no Brasil, o
objetivo deste trabalho é apresentar o processo típico de planejamento operacional de um
evento esportivo de grande porte em uma arena fechada, no Brasil. E propor passos nesse
processo de acordo com o que é realizado pelo Comitê Olímpico Internacional na organização dos Jogos Olímpicos e por confederações nacionais ao tratar de eventos internacionais.
Para atingir esse objetivo, fez-se uma pesquisa com entrevistas em quatro confederações, uma
análise do primeiro planejamento de instalações do Comitê Organizador Rio 2016 e uma
avaliação de literatura pertinente, incluindo manuais técnicos do COI e livros sobre organização de eventos esportivos. Verifica-se então que a mudança do tamanho dos eventos cria
naturalmente diferenças em sua organização, embora mantendo uma sequência semelhante.
De acordo com as boas práticas de gestão de projetos e de governança, percebe-se a oportunidade de incluir a gestão de riscos formal durante o planejamento e preparação, o que tende a
dar mais qualidade e produtividade aos comitês organizadores brasileiros em eventos futuros.
Palavras-chave: Planejamento, Evento Esportivo, Riscos, Organização de Eventos

ABSTRACT

Given the amount of events of large proportion being performed in Brazil, the objective of this work
is to present the typical operational planning process of a greater sport event in an enclosed arena
in Brazil, and to propose steps in this process according to what is conducted by the International
Olympic Committee in organizing the Olympic Games, and to Brazilian confederations when
dealing with international events. To achieve this goal, the research was done with interviews in
four confederations, analysis of Rio 2016 Committee first venue plan, evaluation of relevant literature including IOC technical manuals and books on sport events organization. It’s verified that
the event size variation creates differences in its organization, although having a similar planning
sequence. According to the best practices of project management and governance, it’s recommended
to include formal risk management during planning and preparation, what should increase the
quality and productivity of Brazilian organizing committees in future events.
Keywords: Planning, Sport Event, Risks, Events Organization
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1 | INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado um aumento no número de eventos esportivos
sediados no país. A proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a Copa do Mundo de
Futebol (2014), a Copa das Confederações (2013) e os Jogos Mundiais Militares (2011)
são exemplos significativos dessa mudança de perspectiva do Brasil em relação aos esportes.
Na mesma direção, o investimento nacional nos esportes tem sido cada vez maior, seja por
programas de incentivo do Governo, sejam obras públicas e privadas, embora haja muito a
ser feito (KASZNAR E GRAÇA, 2012, p.39).
A cada evento que acontece por aqui, tem-se o processo de elaboração discutido pelos gestores
responsáveis. O planejamento das operações que serão realizadas ocorre de maneira variada
e, naturalmente, de acordo com as demandas geradas pelos patrocinadores e pelos clientes do
evento. Afinal, “a organização de eventos está longe de se constituir uma ciência exata” (POIT,
2006, p.75). A questão cabível é ver se há algum modo de formatar os passos para planejar
as operações do evento esportivo, considerando as peculiaridades de cada cliente (federações
internacionais, confederações, patrocinadores, atletas, televisão, espectadores, entre outros) e
adotando as melhores práticas do mercado e de gerenciamento de projetos, como a inclusão
do processo de gestão de riscos.
O bom planejamento operacional dos eventos esportivos facilitará a perspectiva de sucesso
e o benefício da própria organização promotora, seja na visão dos clientes em relação à sua
eficácia ou por meio da melhora nos próximos contratos de patrocínio. Assim, a abordagem
bem estruturada dos passos e da organização é peça fundamental, conforme defendem
Mangalorkar e Bennett (2003), citando também que se deve ter um planejamento criativo,
adaptando-se às necessidades. Já Ferreira e Wada (2010, p.47) sugerem que as organizações
devem implantar um programa estratégico de gestão de eventos, como forma de mudar a
cultura corporativa e destacar o tema. Como o evento é um projeto, e todo projeto está
exposto a riscos, os mesmos devem ser gerenciados para garantir que os objetivos sejam
atendidos, segundo Xavier et al. (2014, p.65).
O objetivo deste trabalho é propor os passos ao planejamento operacional de um evento
esportivo de grande porte no Brasil, e incluir a atividade de gestão de riscos, de modo formal,
vislumbrando os riscos positivos e negativos durante as etapas do planejamento. O documento
gerado poderá ser uma referência a confederações, comitês organizadores ou outras entidades
na preparação de eventos como campeonatos sul-americanos, mundiais e Jogos Panamericanos. O trabalho limita-se a expor organizadamente os passos do planejamento, não
considerando as tarefas para captação do evento, o detalhamento de cada etapa ou ainda a
descrição detalhada das funções envolvidas ao planejamento operacional.

2 | DESENVOLVIMENTO
Este trabalho baseou-se em uma pesquisa aplicada, com foco qualitativo, na bibliografia, segundo
os manuais técnicos do Comitê Olímpico Internacional (COI), os planejamentos do Comitê
Organizador Rio 2016 para sua instalação modelo, livros e artigos sobre organização de eventos
esportivos e entrevistas exploratórias, parcialmente estruturadas, com quatro confederações
nacionais (Confederação Brasileira de Vôlei, Confederação Brasileira de Basquete, Confederação
Brasileira de Judô e Confederação Brasileira de Badminton). As propostas colocadas foram

269

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

estruturadas segundo o método sugerido pelo Project Management Institute.
Ao preparar-se um evento esportivo, a organização deverá conduzir os seguintes passos básicos,
conforme o manual Managing Olympic Sport Organization (MOSO, 2007):

Figura 1: Adaptado do MOSO (2007, p.298).

A fase de projeto consiste em analisar a viabilidade, concorrer e aprovar o evento; o
desenvolvimento está intimamente ligado aos esforços de preparação e montagem e quando
se dá o planejamento das operações; a implementação nada mais é do que a execução do
evento propriamente dito; e a dissolução finaliza as atividades após a competição.
Os produtos esperados ao final do planejamento operacional de um evento estão relacionados
à documentação da necessidade de recursos humanos, produtos a serem adquiridos, definição
de agendas e cronogramas detalhados, desenhos e fluxos na instalação, além de serviços,
políticas e procedimentos a serem executados durante o evento, segundo o Technical Manual
on Venues do COI (representado na figura abaixo).

Figura 2: Traduzido e adaptado do Operational Planning Deliverables (IOC, 2012b, p.249).
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O Planejamento Operacional de um evento olímpico
No processo de planejamento geral dos Jogos Olímpicos, há um plano integrado chamado
GRIP (Games Readiness Integrated Process), no qual estão os grandes passos a serem cumpridos
durante os sete anos que antecedem o evento (IOC, 2012a). Durante o processo de preparação,
o COI recomenda a realização de um exercício de planejamento em uma instalação modelo
(MVE - Model Venue Exercise), uma vez que nos Jogos Olímpicos as competições ocorrem
em diversas instalações. Após sua instalação, as demais são planejadas em um processo de
“replicação”, no qual as fases de planejamento devem ser repetidas e adequadas conforme a
prova (IOC, 2012b).
Ademais, as funções demandadas devem ser planejadas inicialmente e produzir os FAOPs
(Function Area Operating Plans), podendo gerar as políticas e os procedimentos necessários
para a posterior realização dos eventos–teste (momento em que planos e procedimentos
podem ser revistos e ajustados).
Conforme preconiza o COI (IOC, 2012b), o Comitê Rio 2016 realizou o seu exercício
de planejamento em uma instalação modelo em 2013. Os produtos finais do MVE foram
o Modelo de Plano Operacional de Instalação (MVOP - Model Venue Operating Plan) e
a emissão do Plano Operacional para uma primeira instalação. Isso foi possível ao realizar
sessões de: (a) alinhamento sobre demandas do evento e do calendário; (b) análise das áreas
funcionais e sua participação na instalação; (c) análise das demandas de recursos técnicos
e humanos; (d) projeto operacional e logístico das ações na instalação, de acordo com a
documentação interna gerada.
O material final do MVE é utilizado como insumo ao desenvolvimento dos diversos planos
de operação para as demais instalações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Esses
planos, segundo o processo de planejamento olímpico, são a pedra fundamental à preparação
de cada instalação e são atualizados conforme o andamento e o monitoramento dos passos
do Comitê Organizador. Durante as sessões de planejamento do MVE, identificaram-se
diversos riscos e questões que não puderam ser resolvidos ou tratados. Esses foram registrados
e encaminhados para reuniões de fóruns superiores dentro do Comitê, e posterior definição
de soluções ou responsáveis por seu tratamento. Além do mais, uma área funcional de Risk
Management mantinha uma lista dos principais riscos, sua dimensão e situação, por meio de
análises periódicas, para cada uma das áreas do Comitê Rio 2016.
O Planejamento Operacional nas Confederações Brasileiras
Algumas confederações brasileiras (Confederação Brasileira de Vôlei, Confederação
Brasileira de Basquete, Confederação Brasileira de Badminton e Confederação Brasileira
de Judô) têm seus passos de planejamento de acordo com o fluxo a seguir, com pequenas
variações entre essas.
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Figura 3: Processo de planejamento de eventos de maior porte em Confederações.

Fundamentalmente, ao estabelecer as condições do evento a ser realizado (competidores, local
e data), inicia-se: (a) o processo de planejamento com a definição do caderno de encargos,
estabelecendo-se o grupo organizador; (b) uma definição mais clara do orçamento necessário;
(c) o planejamento das funções necessárias para a preparação do evento; (d) a contratação de
terceiros e parceiros; (e) o desenvolvimento das responsabilidades, cronogramas, equipes e
materiais; (f ) a montagem e os ajustes da instalação onde ocorrerá a competição; (g) a efetiva
operacionalização do evento; (h) a posterior avaliação dos resultados e de atendimento aos
objetivos e os pontos de melhoria para competições futuras. Podendo haver alguma diferença
na denominação desses passos, entende-se que há certo paralelismo entre os mesmos e que
esses são os comuns nas quatro confederações analisadas.
Durante a preparação do evento ocorrem reuniões periódicas de acompanhamento em que
são tratadas cada função e as questões de integração entre elas. Sua periodicidade é variada
dependendo da distância para a execução do evento e da magnitude do mesmo, mas,
normalmente, essas passam a ocorrer semanalmente a dois ou três meses de seu início.
As funções demandadas são as necessárias para a promoção e a execução do evento:
acomodação, transporte, limpeza, segurança, médica, credenciamento, patrocinadores,
gestão da instalação (energia, água, infraestrutura, acessos, emergências, sonorização, fluxos
de pessoas), tecnologia, logística e financeiro, entre outros.
O Planejamento de Escopo segundo o PMI (Project Management Institute)
Ao planejar como será gerenciado o escopo de um projeto, deve-se, segundo o PMI (2012),
coletar os requisitos para definir o escopo e criar uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP).
Uma vez que o evento esportivo é um projeto, os requisitos são frutos das responsabilidades
assumidas durante a captação do evento. Esses acabam por gerar um caderno de encargos
ou outro documento com as características principais do que se espera com o evento, o
que se caracteriza por uma definição do escopo. E então, deve-se construir a EAP, pois “o
principal benefício desse processo é o fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser
entregue” (PMI, 2012, p.124). Afinal, a “EAP é uma decomposição hierárquica do escopo
total do trabalho” (PMI, 2012, p.125), de forma a facilitar a identificação de unidades de
trabalho, a dividir responsabilidades e a alocar recursos e orçamentos. Com a EAP preparada,
deve-se caminhar para definir as atividades, sequenciá-las e estimar suas durações para ter
um cronograma de trabalho. Na proposta a seguir, será dado foco à EAP demandada para o
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planejamento de um evento e a as principais fases do processo de preparação e execução do
mesmo.
Vale ressaltar que, no planejamento de um evento esportivo, devem ser considerados, conforme
o MOSO (2007), as tarefas organizadas em funções: Gerenciamento e Coordenação;
Gerenciamento das Operações de Esportes; Trabalhos de Secretariado, Administrativos
e de Gerenciamento; Logística; e Promoção e Vendas. Para a Função de Gerenciamento
e Coordenação, destacam-se as atividades de Estimativas de Orçamento e Engenharia
Financeira, Estrutura Organizacional e Funcional, Planejamento das Tarefas e Gestão Legal e
das Regulações. Já no Planejamento das Tarefas, as mesmas devem ser agrupadas e distribuídas
da maneira mais suave possível, com a medição apropriada para que os prazos e os alvos sejam
respeitados.
Proposta de Método
Organizando-se os elementos deste documento, é importante representar o escopo com os
principais grupos de atividades a serem desempenhadas na organização do evento. Essas estão
diagramadas na Figura 4 como uma EAP, conforme recomendado pelo PMI (2012, p.125).

Figura 4: EAP proposta para Planejamento de Eventos.

Alguns desses grupos de atividades são gerenciados por um mesmo time. Isto é, não há
necessidade ou condições de ter gestores exclusivos por cada grupo de atividades, uma vez
que não há estruturas nas confederações com dimensões a possibilitar gestores diferenciados
para cada uma, conforme identificado nas entrevistas. Resumidamente, as funções possuem
as seguintes características:
1. Planejamento: grupo de atividades relacionadas ao planejamento geral do evento,
controle e acompanhamento das atividades, integração e reporte da situação geral da
preparação. Nesse grupo devem estar incluídos os esforços para o planejamento e o controle
dos riscos do projeto (gestão dos riscos).
2.
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antes, durante e depois do evento e administração do mesmo, incluindo as formalizações
contratuais com os envolvidos, conforme sugere IBF (1994, p.2.1). As compras e o apoio
jurídico devem ser considerados neste grupo de atividades, mas eventualmente podem ser
unidades de trabalho separadas.
3. Recursos Humanos: ações de recrutamento, alocação e capacitação do pessoal e a
força de trabalho (própria organização, terceiros e voluntários), promovendo a integração
entre todas as partes, como sugere Mangalorkar e Bennett (2003, p.54).
4. Secretaria Geral: identificação, credenciamento e recepção dos credenciados, além
da participação na definição dos melhores fluxos dentro da instalação e nos parâmetros de
segurança de acesso necessários. Eventualmente, deve ser desdobrada ainda nas unidades
de credenciamento e de protocolo.
5. Mídia: gestão dos requisitos necessários à geração e à transmissão de informações pela
televisão e pela imprensa, com o atendimento adequado aos clientes do evento, conforme
IBF (1994, p.9.1).
6. Comercial e Marketing: gestão das receitas e dos patrocinadores necessários para
viabilizar o evento e busca ao atendimento das expectativas dos clientes. Áreas de atuação
como o licenciamento de produtos e produção e venda de ingressos podem gerar novas
unidades de trabalho. As atividades de promoção também estão inclusas nesta unidade.
7. Acomodação: planejamento dos locais para hospedar clientes, como atletas, árbitros
e organizadores, facilitando a logística na utilização e no deslocamento à instalação.
8. Tecnologia: gestão das tecnologias demandadas à realização do evento, como
computadores, impressoras, scoreboards, acesso a internet, redes, sistemas, entre outros.
9. Instalação e Operação: preparação para a operação do evento e servir como
maestro na condução do todo, integrando as diversas funções envolvidas e fornecendo os
indicadores globais da situação durante o mesmo. As ações de comando e controle podem
ser, eventualmente, uma unidade de trabalho separada.
10. Saúde e Segurança: planejamento de ações para garantir a segurança dos presentes ao
evento, desde emergências, acidentes e apoio médico até condições para dar conforto no
fluxo e nas posições dos mesmos.
11. Desenho e Montagem: planejamento da instalação, com suas demandas por ajustes
de salas e espaços, montagem e preparação do ambiente a receber o evento, incluindo a
infraestrutura do local.
12. Esporte: atividades relacionadas à definição e à gestão dos elementos necessários
ao campo de jogo, incluindo definição dos fluxos de árbitros, atletas, equipes técnicas,
materiais e procedimentos, de modo a permitir que o espetáculo aconteça.
13. Limpeza e Lixo: organização e operação das ações para manutenção da limpeza e
tratamento do lixo durante o evento.
14. Alimentação: planejamento e disponibilização dos serviços de alimentação e bebidas
aos clientes.
15. Logística: aquisição e disponibilização de equipamentos, móveis e materiais (FF&EFurniture, Fixture and Equipment, segundo o IOC, 2012), de acordo com as demandas de
prazo necessárias.
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16. Transporte: planejamento e operação das ações de transporte dos clientes do evento,
realizando os serviços necessários a movê-los na melhor logística possível.
A estruturação das fases ajuda a apontar as demandas por planejamento e o momento a serem
tratadas (POIT, 2006, p.79). O prazo para a conclusão de cada fase depende das demandas
requeridas pelos clientes dos jogos, da magnitude do evento e das condições demandadas
durante a captação do mesmo. As fases estão representadas na Figura 5 abaixo.

Figura 5: Fases propostas de planejamento de eventos.

As fases possuem as seguintes finalidades:
1. Comitê: corresponde ao período em que se identificam os participantes do Comitê
Organizador, responsável por planejar, preparar, montar, operar e gerir o evento até a sua
dissolução. Quando não foi definido anteriormente, nessa fase é definido o local, ou locais,
onde serão realizadas as competições, conforme entrevistas feitas com as confederações.
2. Planejamento: período no qual as funções necessárias à viabilização do evento são
identificadas e planejadas. A EAP é definida, e um diagrama com as responsabilidades
pelas unidades de trabalho também deve ser estabelecido. Esses planos devem estar
documentados e disponibilizados aos integrantes do Comitê Organizador, em sintonia
com o sugerido por Poit (2006).
3. Contratações: as demandas por pessoal, terceiros e materiais (FF&E) devem ser
identificadas nessa fase, sintonizadas entre os demais integrantes do Comitê Organizador
para diminuir redundâncias e sanar eventuais lacunas, e assim iniciar o processo de
contratação efetivo. O acordo de utilização da instalação também é item a ser definido e
viabilizado nesta etapa.
4. Evolução da Preparação: desenvolvimento das atividades planejadas, sintonia no
atendimento aos requisitos dos clientes, definição dos fluxos de pessoas, elaboração de
sinalização e materiais promocionais, desenho da utilização dos espaços na instalação,
cronograma detalhado de montagem e operação, e eventuais testes ou simulações.
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5. Montagem: período no qual a instalação inicia sob a responsabilidade do Comitê
Organizador e no qual são colocados e montados os materiais adquiridos. Além disso, o
campo de jogo é viabilizado com os requisitos demandados, as salas são estruturadas, os
fluxos são sinalizados e os ajustes da operação são acordados.
6. Operação: efetiva operação do evento, desde o credenciamento de atletas, equipes
técnicas, federações, árbitros, mídia, patrocinadores, recepção dos mesmos e dos
espectadores, início do(s) jogo(s), sala de controle em operação e força de trabalho
realizando as atividades suficientes a dar sustentação ao evento.
7. Pós-evento: período em que são desmontadas as estruturas para o evento,
desmobilização das equipes, devolvida a instalação ao proprietário ou concessionário,
relatórios com lições aprendidas e um balanço financeiro do evento, conforme descrito
no MOSO (2007, p.318). Ademais, uma possível avaliação abrangente, com entrevistas
e tabulação de dados, dos vários aspectos na organização do evento, conforme sugere
Fanzeres (2011).
8. Gestão de Orçamento e Riscos: desde a captação do evento e a formação do Comitê
Organizador, há a necessidade de viabilizar uma visão mais clara dos elementos de custo e
das fontes de receita, sendo necessárias várias revisões orçamentárias ao longo da preparação.
É o período em que quase a totalidade das receitas e despesas são efetuadas. A gestão dos
riscos envolvidos também deve ocorrer nesse período, devendo estar atrelada à gestão geral
do evento e, naturalmente, ao controle orçamentário.
9. Monitoramento e Gestão do Plano: uma vez iniciado o planejamento das unidades
de trabalho, é necessário acompanhar o andamento das diversas funções, permitir um
melhor desdobramento entre as fases do projeto de preparação, integrar as ações e servir
de elemento consolidador da situação geral aos responsáveis pelo evento.
Fundamentalmente, a diferenciação para os processos de planejamento de eventos citados está
na inclusão de uma estrutura de gestão de riscos mais aprofundada. Os riscos são definidos
como “o efeito da incerteza nos objetivos do negócio” (ISO 31000, 2009). Há segmentos
do mercado em que esse tema já é tratado com disciplina, como o segmento financeiro, e
as empresas vêm adotando uma postura de crescimento da cultura em gestão dos riscos e da
incorporação dessa prática ao dia a dia dos negócios (relatório The Economist, 2007). Durante o
planejamento dos eventos, há uma preocupação clara em relação à segurança dos participantes
(atletas, espectadores, oficiais técnicos, patrocinadores, mídia e força de trabalho), conforme
Mangalorkar e Bennett (2003, p.59). Ou seja, existe um temor com os riscos de perdas e há
pouca atenção ao gerenciamento dos riscos especulativos, típicos do processo de gestão.
Esse processo de gestão de riscos adicionado envolve: a definição dos critérios com os quais
serão dimensionados e tratados os riscos, como uma matriz com níveis de probabilidade
e impacto; quais os responsáveis por dar andamento à gestão dos riscos; e como se dará
a gestão em si. Na estrutura de EAP proposta, recomenda-se que a unidade de trabalho
de planejamento lidere, pois, apesar de ser uma atividade a ser desempenhada por cada
função, essa unidade deverá fomentar e trazer uma visão global dos riscos com relatórios
e sinalizadores, alinhando critérios e expectativas, e relacionando com as perspectivas do
planejamento global. Cada unidade de trabalho da EAP deverá identificar, analisar, avaliar
e tratar riscos, conforme sugestão da ISO 31000 (2009), eventualmente compartilhar com
outras unidades de trabalho, permitindo que seja gerada uma visão integrada do todo para
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os gestores responsáveis pelo evento, e facilitar decisões estratégicas, conforme exemplificado
na Figura 6. O que está alinhado com o método de gestão de riscos ERM (Enterprise Risk
Management), mais utilizado pelas organizações, segundo o relatório COSO (2010, p.6).

Figura 6: Fluxo sugerido de Gestão de Riscos dentro de um Comitê Organizador.

Propostas para incluir processos de gestão devem ser sempre avaliadas conforme a magnitude
do projeto que se deseja entregar. Eventos pequenos, por exemplo, que se organizam em até dois
meses, não justificam um processo de gestão de riscos formal. Porém, é bastante interessante
em eventos maiores. Uma melhor gestão de riscos envolve, entre outros benefícios, a redução
dos prêmios pagos em seguros, por ter os riscos claros e gerenciados; melhoria na sincronização
de ações frente a questões organizacionais, uma vez que a responsabilidade pelo tratamento
de cada risco fica definida diminuindo a duplicação de esforços ou a falta de atuação; e
facilidade no planejamento das contingências e na busca por receitas alternativas, devido
ao monitoramento regular dos riscos e à antecipação no disparo de ações contingenciais,
aumentando a sustentabilidade dos eventos.
As propostas aqui colocadas, como a adoção de uma EAP com as unidades de trabalho descritas,
o sequenciamento das fases da preparação de um evento e suas denominações, podem variar
de acordo com o evento em curso. A etapa de gestão de riscos proposta se configura como a
grande oportunidade de melhoria dos processos de gestão, segundo a literatura apresentada e
os órgãos que a sugerem, como ISO (ISO 31000, 2009), COSO (COSO, 2010), PMI (PMI,
2012) e o COI.

3 | CONCLUSÕES
Este trabalho buscou alinhar melhor as fases do processo de planejamento dos eventos, bem
como as unidades de trabalho necessárias baseado nas experiências vividas por organizações
esportivas e na literatura exposta. Produziu-se um exemplo de estrutura analítica de projeto
que pode ser utilizado a facilitar a produção de eventos futuros, adequando-o conforme a
característica do mesmo. E ainda, na sequência proposta de planejamento de um evento,
incentiva a ampliação do uso da gestão de riscos sob o ponto de vista formal, o que dará mais
produtividade e sustentabilidade ao planejamento dos mesmos. Afinal, como cita o IBGC
(2007), “a adoção de um modelo de Gestão de Riscos visa a permitir que os gestores da
organização lidem eficientemente com a incerteza, buscando um balanceamento ótimo entre
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desempenho, retorno e riscos associados”.
Naturalmente, a amplitude de temas tratados neste trabalho dá margem a outras pesquisas
para explorar cada uma das funções ou fases descritas, ou como dimensionar cada uma dessas
a partir da magnitude do evento (quantidade de atletas, instalações ou esportes). Outra frente
está nos desdobramentos possíveis para estruturar a gestão de riscos do modo menos oneroso
possível, mas preservando seus benefícios. A expectativa é que pesquisas nesta área promovam
a melhora no desempenho e na qualidade percebida dos eventos no Brasil.
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RESUMO

Os clubes brasileiros são importantes agentes de desenvolvimento esportivo, desde a formação até o esporte de alto rendimento. No vôlei feminino, isso não é diferente. Este estudo
tem como objetivo analisar alguns pilares da gestão esportiva, relativos ao apoio financeiro, ao
apoio à carreira esportiva do atleta, às instalações de treinamento e infraestrutura, ao suporte
e desenvolvimento dos treinadores e à aplicação de pesquisas científicas e inovação, por meio
do modelo SPLISS (Sports Policies Leading to International Sport Success), em alguns clubes
femininos que participaram da Superliga 2013/2014. Com base nas análises, a proposta é
tentar identificar os fatores que moldam os modelos atuais do esporte, identificando quais
têm mais ou menos impacto no caminho para o sucesso da modalidade. A conclusão é que,
em geral, o vôlei feminino brasileiro possui boas condições de desenvolvimento esportivo nos
fatores analisados, mas ainda é prematuro elencar assertivamente, em ordem de importância,
os fatores que têm mais ou menos impacto sobre o sucesso de uma equipe de alto rendimento,
exigindo a continuidade dos estudos na área.
Palavras-chave: Gestão Esportiva, Vôlei, Superliga, Spliss, Clubes, Esporte.

ABSTRACT

The Brazilian clubs are important agents of sports development, from the beginning of the training process until the high sport performance. In women’s volleyball, is not different. This study is
intended to analyze some pillars of sports management relating to financial support, support for
the athlete’s sports career, training facilities and infrastructure, support and development of coaches
and application of scientific research and innovation through the model SPLISS (Sports Policies
Leading to International Sport Success) of some Brazilian teams that participated in “Superliga
Feminina”, season 2013/2014. Based on the analysis, the proposal is identify factors that shape
current volleyball sport’s models, identifying which ones have greater or lesser impact on the path
to success in the sport. The conclusion is that, in general, Brazilian women’s volleyball have good
conditions for sports development in analyzed factors, but it is still premature to list assertively in
order of importance, the factors that have greater or lesser impact on the success of a women volleyball team of high performance, thus requiring the continuation of studies in the area.
Keywords: Sport Management, Volleyball, Superliga, Spliss, Clubs, Sport
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1 | INTRODUÇÃO
O futebol é o principal destaque brasileiro no cenário esportivo mundial, mas o vôlei vem
apresentando resultados expressivos na quadra e na praia, entre os homens e as mulheres.
Tanto é que, quando este trabalho foi concluído, a seleção masculina de quadra aparecia na
liderança do ranking masculino da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e na viceliderança no feminino.
De acordo com Meira e Bastos, 2011, a estrutura organizacional de uma modalidade esportiva
compreende vários níveis de implementação, operacionalização e controle no Brasil, nos
níveis municipal e estadual. Elas podem se apresentar em diferentes formatos, por meio de
clubes ou entidades esportivas, controladas por ligas independentes ou compartilhadas, por
associações ou federações.
Em meados da década de 1970, mudanças importantes no quadro amador do vôlei foram
observadas com a eleição de Carlos Arthur Nuzman para o cargo de presidente da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV), permanecendo ali até 1995. Partiu dele as primeiras iniciativas
de inovação gerencial (MARCHI JR., 2004).
Desde o seu início, o esporte como instituição social foi organizado por meio da gestão
esportiva, que, por sua vez, surgiu da necessidade de manter tais atividades físicas regularizadas,
formalizadas e legitimadas (TUBINO, 1992).
A gestão esportiva se divide em dois elementos básicos: esporte e gestão de negócios. O
componente de gestão inclui não somente funções como planejar, dirigir, organizar e controlar,
mas também áreas como Contabilidade, Marketing, Economia e Direito.. A partir desse
ponto de vista, o termo esporte inclui a indústria do espetáculo, cujo foco é o entretenimento,
e a indústria de fitness, que se concentra em atividades ligadas ao condicionamento físico do
indivíduo (PARKHOUSE, 2001).
A North American Society for Sport Management (Sociedade Norte-Americana para Gerência
do Esporte) define a gestão esportiva como um corpo de conhecimentos interdisciplinares
que se relaciona com a direção, a liderança e a organização do esporte, incluindo dimensões
comportamentais, ética, marketing, comunicação, finanças, economia, negócios em contextos
sociais, legislação e preparação profissional. Portanto, espera-se que uma gestão esportiva
eficiente impacte em bons resultados no esporte.
No vôlei atual, observa-se que os clubes possuem um gestor profissional que exerce as funções
gerenciais estratégicas, e que a estrutura organizacional da modalidade no país caracteriza-se
pela instituição clubística, amparada pela iniciativa privada e com apoio do setor público
municipal (MARONI, MENDES & BASTOS, 2010).
No Brasil, esses clubes são agentes importantes na formação do atleta, devido à organização
defasada e ao conteúdo aplicado na área de Educação Física na rede pública (MEIRA,
BASTOS & BÖHME, 2012).
Rohlfs verificou, em 2013, se o modelo de gestão de alto rendimento adotado pelo Minas Tênis
Clube (MTC) apresentava indicadores que proporcionam sucesso esportivo internacional.
Para tanto, adaptou o modelo para a realidade clubística e realizou uma análise descritiva
dos nove pilares do modelo SPLISS (Sports Policies Leading to International Sport Success),
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levantando os pontos fortes e as oportunidades de inovação e melhora do modelo adotado pelo
clube. O trabalho envolveu treinadores, atletas, dirigentes e diretores de todas as modalidades,
atingindo grande parte dos profissionais e permitindo identificar com clareza a realidade da
gestão esportiva no clube. A partir deste trabalho e das conclusões observadas, o Minas Tênis
Clube vai planejar ações de desenvolvimento a partir das oportunidades identificadas. Pela
primeira vez esse instrumento adaptado foi utilizado em clubes brasileiros.
No presente estudo, a análise da gestão esportiva também será feita por meio do SPLISS
(Figura 1), configurando um projeto de investigação de destaque internacional, estudando a
competitividade das nações no esporte de elite. O estudo é realizado por uma rede internacional
de pesquisadores, vindos de Espanha, França, Suíça, Japão, Austrália e Brasil, entre outros. O
modelo teórico para a análise da estrutura esportiva, proposto por De Bosscher et al (2008),
foi adaptado e elucidado por Meira, Bastos e Böhme (2012).
.

Figura 1 - Modelo SPLISS (Sports Leading to Sporting Success) - pilares que levam ao sucesso esportivo internacional (adaptado de De BOSSCHER et al. 2008, 2009 apud Rohlfs, 2013).

Pilar 1 – Apoio Financeiro: Política do esporte de alto rendimento na organização, número
de atletas beneficiados e valor estimado de verba investida pelas confederações no esporte de
alto rendimento no ciclo olímpico atual.
Pilar 2 – Estrutura, Organização e Governança do Esporte de Alto Rendimento:
Elaboração de políticas de longo prazo, representatividade de técnicos e atletas, envolvimento
dos mesmos nas decisões políticas e na comunicação entre as entidades.
Pilar 3 – Participação Esportiva: Importância de um grande número de praticantes para as
modalidades da organização esportiva, visando a alcançar o sucesso internacional em nível de
alto rendimento.
Pilar 4 – Identificação e Desenvolvimento do Talento: Atenção e apoio especial para o

282

CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA

jovem talentoso, que conciliará esporte e estudos.
Pilar 5 – Carreira Esportiva e Apoio Pós-Carreira: Tempo de dedicação dos atletas de elite
ao esporte, apoio financeiro, programas de apoio e orientação.
Pilar 6 – Instalações de Treinamento e Infraestrutura: Qualidade e disponibilidade/
acessibilidade nas instalações esportivas e serviços de apoio.
Pilar 7 – Suporte e Desenvolvimento dos Técnicos: Número suficiente de bons e experientes
técnicos no país, oportunidades para os treinadores desenvolverem suas carreiras no mesmo
nível dos melhores do mundo. As circunstâncias de vida para que se tornem profissionais
reconhecidos e a valorização de suas carreiras na organização.
Pilar 8 – Competições Nacionais e Internacionais: Frequência e nível das competições no
Brasil, eventos internacionais de alto rendimento no país e participações em competições
internacionais.
Pilar 9 – Pesquisa Científica e Inovação: Eficácia da pesquisa científica aplicada no Brasil e
na organização esportiva, disseminação da informação e utilização da informação científica.
Com base na pesquisa de Rohlfs (2013), o estudo tem como objetivo identificar os
indicadores relativos à gestão esportiva, moldando os modelos atuais do vôlei e que impactam
no desempenho esportivo. Para tanto, a meta específica é apresentar os pontos de vista dos
principais interessados no
 esporte de alto rendimento: atletas, técnicos e dirigentes que
participaram da última Superliga (2013/2014), principal competição do calendário brasileiro,
organizada pela CBV.
A investigação aqui feita dará a possibilidade de replicar o modelo vencedor do vôlei em outras
modalidades esportivas, em busca de resultados semelhantes, além de contribuir para que os
gestores esportivos e toda a comunidade do vôlei de alto rendimento tenha acesso a dados
importantes que poderão ser utilizados no desenvolvimento de sua organização. A gestão
eficiente do vôlei pode impactar positivamente nos resultados dos mesmos e na satisfação de
seus stakeholders, aumentando a longevidade das instituições esportivas no alto rendimento e
promovendo o desenvolvimento do esporte no país. As análises feitas serão utilizadas no Minas
Tênis Clube para diagnóstico do vôlei e para elaboração de um plano de ações nas áreas sensíveis.

2. DESENVOLVIMENTO
Foram selecionados os seguintes pilares a serem analisados: Pilar 1 – Apoio Financeiro,
Pilar 5 – Carreira Esportiva e Apoio Pós-Carreira, Pilar 6 – Instalações de Treinamento
e Infraestrutura, Pilar 7 – Suporte e Desenvolvimento dos Técnicos e Pilar 9 – Pesquisa
Científica e Inovação.
A escolha desses deve-se ao fato de a pesquisa abordar o esporte de alto rendimento, as equipes
adultas de vôlei feminino brasileiro durante a última Superliga (2013/2014), cujos objetos de
estudo são comuns aos grupos de indivíduos analisados (dirigentes, técnicos e atletas).
Em relação aos pilares não analisados, o Pilar 2 - Estrutura, Organização e Governança do
Esporte de Alto Rendimento- considera-se que o atleta, atuando por apenas uma temporada
em uma instituição, pode não apresentar conhecimento crítico para analisar a estrutura
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política da mesma, não tendo conhecimento dos valores, princípios, missão e planejamento
estratégico, podendo fazer uma interpretação que não condiz com a realidade do clube que
representa. Quanto ao Pilar 3 - Participação de esporte de base – e o Pilar 4 – Identificação
e Desenvolvimento do Talento –, eles não foram analisados porque a pesquisa não teve
a participação de atletas de categorias de base. Já no Pilar 8 – Competições Nacionais e
Internacionais –, as atletas da amostra não participaram das mesmas competições (algumas
disputaram o Mundial de Clubes, outras o Sul-americano de Clubes) podendo haver distorção
dos resultados.
A tradução e a adaptação dos questionários do inglês para o português foram realizadas pelos
pesquisadores do LATECA/EEFEUSP (Laboratório de Treinamento e Esporte para Crianças
e Adolescentes da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo). Para
a aplicação do instrumento no atual estudo, utilizou-se a versão adaptada para a realidade
clubística por Rohlfs, (2013) acrescentando-se o termo “ou sua equipe” ao lado da palavra
“clube” nas perguntas. Esses questionários são confidenciais, sendo as informações coletadas
utilizadas somente para fins científicos.
A amostra foi composta por 27 indivíduos (3 dirigentes, 3 técnicos, 2 assistentes técnicos e 18
atletas de alto rendimento, acima dos 17 anos, como mostra a Tabela 1). Todos os participantes
pertencem às equipes do Rio de Janeiro (Unilever-Rexona), São Paulo (Sesi) e Minas Gerais
(Minas Tênis Clube). A equipe de Osasco (Sollys-Nestlé) também foi convidada, mas não
participou.
Amostra

Nº convidado

Nº participante

% de participação

Técnicos e assistentes técnicos

8

5

62,5%

Atletas

48

18

37,5%

Dirigentes

4

3

75%

Total

60

26

43,3%

Tabela 1: Amostra convidada, participante e a relação percentual entre elas.

Os questionários foram aplicados entre os meses de abril e maio de 2014, logo após o término
da temporada. O questionário das atletas foi composto por 11 perguntas introdutórias, de
identificação, 14 questões do Pilar 5 (Suporte à Carreira do Atleta), 4 do Pilar 6 (Infraestrutura
e Instalações de Treinamento), 2 do Pilar 7 (referindo-se ao treinador) e 10 do Pilar 9 (Pesquisa
Científica e Inovação), totalizando 41 questões.
No caso dos dirigentes, foram 2 perguntas sobre Apoio Financeiro (Pilar 1), 6 questões
do Pilar 5 (Carreira Esportiva), 4 do Pilar 6 (Infraestrutura), 3 sobre o Pilar 7 (Suporte e
Desenvolvimento de Técnicos) e 6 do Pilar 9 (Apoio Científico), em um total de 22 perguntas.
Para os treinadores: 8 questões introdutórias, de identificação, 4 do Pilar 5 (Suporte à Carreira
do Atleta), 2 questões sobre Instalação de Treinamento e Infraestrutura, 16 sobre o Pilar 7
(Competência dos Técnicos), 8 do Pilar 9 (Apoio Científico) e 5 sobre o clima organizacional,
que aborda aspectos dos pilares anteriores, totalizando 43 questões.
Para a análise estatística foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, que descrevem,
sumarizam e interpretam as informações coletadas. Isso inclui a construção de gráficos,
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tabelas e computação de várias medidas, como média e percentagem. Serão apresentadas
comparações entre as respostas dos dirigentes, técnicos e atletas quando as questões forem
comuns para os mesmos. Em todos os casos será utilizado o software SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences), versão 19.0.
No grupo das atletas, 18 responderam ao questionário. A média de idade obtida foi 24,3
anos, sendo que 66,6% delas relataram ter experiência de nível internacional. Ao todo, 83%,
são de alto rendimento em período integral, ou seja, não desempenham nenhuma outra
atividade profissional e 14 delas concluíram o ensino médio, enquanto 3 possuem o ensino
superior e uma não respondeu.
Entre as atletas, 40% competiu em nível internacional na sua carreira, atingindo os três
primeiros lugares (Internacional 1). Atualmente, elas se dividem entre os níveis Internacional
1 e Nacional (Figura 2).

Figura 2: Nível competitivo das atletas. Internacional 1: Entre os 3 melhores do mundo; Internacional 2:
Entre os 8 melhores do mundo; Internacional 3: Entre os 16 melhores do mundo; Internacional 4: Entre os
8 melhores das Américas.

Na categoria treinador, 5 participaram da pesquisa. Todos são técnicos em período integral,
com média de idade de 44,8 anos. Suas experiências como treinadores variam de 2 a 20 anos
(Tabela 2) e todos são ex-atletas.
Treinadores

Média

Desvio Padrão

Idade

44,8

4

Anos como treinador da
categoria adulta

11

5

Tabela 2: Idade e experiência como treinador

Em relação à experiência internacional como treinador (Figura 3), 80% já tiveram uma,
dividindo-se em Internacional 1 (2 treinadores), Internacional 2 (1 treinador) e Internacional
4 (1 treinador). Como atletas, 60% atuaram em nível internacional, 20% em nível nacional
e 20% em nível regional.
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Figura 3: Nível mais alto de competição dos treinadores. Internacional 1: Entre os 3 melhores do mundo;
Internacional 2: Entre os 8 melhores do mundo; Internacional 3: Entre os 16 melhores do mundo; Internacional 4: Entre os 8 melhores das Américas.

Entre os dirigentes, 3 participaram. Todos trabalham em período integral, têm média de 43,7
anos, sendo 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino.
O Pilar 1 refere-se ao suporte financeiro para o esporte de alto rendimento. Na temporada
2013/2014 do vôlei feminino, os recursos, em geral, foram provenientes de patrocinadores
externos e utilizados em dois modelos diferentes: pagamento exclusivo dos salários das
atletas ou manutenção de toda a estrutura da equipe (salários dos treinadores e da equipe
multidisciplinar, material esportivo, logística de viagens, despesas médicas, locação de ginásios
para treinamentos e jogos e manutenção da infraestrutura). Os valores de investimento
encontrados variaram entre R$1.430.000,00 e R$10.000.000,00. Na opinião de 60% dos
dirigentes, bons patrocinadores e mais aporte financeiro são os fatores que representam maior
impacto no sucesso esportivo de uma equipe, enquanto os treinadores discordam dessa visão.
Já metade dos atletas relata que o aporte financeiro é o primeiro ou o segundo fator de maior
impacto no sucesso de uma equipe.
O Pilar 5 (Carreira Esportiva e Apoio Pós-Carreira) promove o desenvolvimento do atleta
e faz com que o mesmo atinja o seu ponto máximo de performance. Para que isso ocorra,
todo um sistema de suporte deve ser fornecido. Nesse pilar não foram investigados os
aspectos relativos ao apoio pós-carreira, pois os questionários faziam alusão exclusivamente à
temporada 2013/2014.
Em relação à dedicação ao esporte, os atletas apresentaram tempo de dedicação semanal entre
20 e 45 horas, com média de 26 horas de treinamento.
Quanto ao apoio financeiro, todos os dirigentes afirmam que as atletas o recebem. Seus
rendimentos brutos na temporada analisada dividiram-se em cinco faixas: abaixo de
R$50.000,00; entre R$50.000,00 e R$200.000,00; entre R$201.000,00 e R$400.000,00,
entre R$400.000,00 e R$600.000,00 e acima de R$600.000,00. A média do rendimento
bruto anual recebido pelas atletas por meio das suas atividades esportivas de alto rendimento
foi de R$116.115,00. A distribuição do rendimento das atletas ocorreu conforme a Tabela
3. Por sinal, observa-se que 66,7% delas recebem na faixa abaixo de R$50.000,00 e somente
5,5% recebem mais de R$600.000,00.
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Atletas
Rendimentos brutos

Nº amostra de 18

da temporada 2013/14
Nº

% Amostra

Abaixo de 50 mil reais

12

66,7%

Entre 50 e 200 mil reais

3

16,7%

Entre 200 e 400 mil reais

2

11,1%

Entre 400 e 600 mil reais

-

0%

Acima de 600 mil reais

1

5,5%

Tabela 3: Distribuição do rendimento das atletas nas faixas salariais por clube.

Para 89% das atletas, o apoio financeiro mensal recebido é suficiente. Observa-se nas equipes
de alto rendimento pesquisadas que, além da remuneração das atletas, há despesas pagas
pelo clube ou pelo patrocinador. A maior parte das atletas relatou que tem suas despesas
com viagens, competições, consultas médicas, uniformes e equipamentos, seguros, refeições
e custos gerais com treinamento pagas por eles. Já 33% das atletas relataram que os gastos
com moradia também são pagos pelo clube ou pelo patrocinador, enquanto nenhuma disse
ter despesas com carro pagas.
Em relação aos programas de apoio, desvinculados à área financeira, em torno de 50% dos
atletas e técnicos consideram o serviço de Biomecânica (análise do desempenho) com alto
nível de qualidade. Já 100% dos técnicos e 72% das atletas consideram muito alto o nível de
qualidade da preparação física oferecido. Sobre os serviços de nutrição, 80% dos treinadores
e cerca de 60% das atletas o consideram com nível de qualidade alta ou muito alta. Quanto
à Fisiologia, 80% dos treinadores e quase 90% das atletas afirmam que o nível de qualidade
é alto ou muito alto. O nível de aprovação começa a cair quando o assunto é serviço de
Psicologia: cerca de 70% dos técnicos e apenas 39% dos atletas avaliam o nível como alto ou
muito alto. Metade dos atletas disse ser razoável, e 20% dos técnicos reprovaram a qualidade.
O serviço de Estatística oferecido pelo clube foi aprovado por unanimidade pelos treinadores
(nível muito alto) e por 90% das atletas (nível alto ou muito alto). Quanto ao serviço de
Fisioterapia oferecido pelo clube, 100% dos técnicos o consideram com nível de qualidade
muito alto e aproximadamente 70% dos atletas o avaliaram como alto ou muito alto. No
caso da Medicina (consulta e tratamento), 80% dos técnicos e mais de 90% das atletas
responderam que o serviço tem um nível alto ou muito alto de qualidade.
Ainda no Pilar 5, em relação aos programas de orientação e apoio à carreira do atleta, a maioria
dos dirigentes afirma que as atletas não recebem apoio em assessoria jurídica e consultoria
financeira, mas todos dizem que as atletas têm assessoria de imprensa (media training).
O Pilar 6, sobre infraestrutura de treinamento, está direcionado principalmente às instalações
esportivas para treinamento das atletas. Em instituições ou países com sucesso esportivo
internacional, geralmente é identificada uma rede de instalações com acessibilidade e qualidade
essenciais para o treinamento e a preparação de atletas, com diversos serviços disponíveis:
alojamentos, treinadores, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, pesquisadores
e serviços educacionais.
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Quanto aos clubes pesquisados, 100% das atletas reportaram que têm acesso total a um centro
de treinamento adequado para o esporte de alto rendimento. Pode-se perceber que esses locais
são considerados centros nacionais de treinamento. Todas as atletas e 80% dos treinadores
e dirigentes consideram as instalações de treinamento de nível alto ou muito alto (Figura
4). A visão de atletas e técnicos sobre a disponibilidade e a acessibilidade das infraestruturas
também resultou em respostas positivas, confirmando a excelência da estrutura dos clubes
participantes no estudo.

Figura 4: Qualidade das instalações de treinamento e competição na opinião dos atletas e técnicos.

O Pilar 7 (Suporte e Desenvolvimento dos Técnicos) aborda as diferentes áreas do
desenvolvimento da carreira dos técnicos, verificando se existem ou não boas oportunidades
para que eles se desenvolvam como técnicos de elite. Constatou-se que todos os técnicos
entrevistados já realizaram cursos de formação geral ou específicos da modalidade, como:
graduação em Educação Física, pós-graduação em vôlei, mestrado em treinamento de alto
rendimento e cursos nível III e IV da CBV. Porém, a maior parte dos técnicos afirmou que os
cursos de formação, de atualização e reciclagem e a estrutura de certificação técnica utilizada
são insuficientes ou razoáveis. Ainda assim, a maior parte participou ou realizou cursos e
conferências no último ano.
Os atletas pesquisados avaliaram muito bem os seus técnicos na temporada. A maioria
considera o nível de qualidade alto ou muito alto quanto ao conhecimento e experiência,
parte técnica e habilidade interpessoal (esse último item foi o pior avaliado, com mais de 20%
das atletas classificando-o como razoável). Ver Figura 5:
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Figura 5: Avaliação dos técnicos pelos atletas em relação ao conhecimento, experiência, habilidade técnica e
habilidade interpessoal.

Os dirigentes concordam que os técnicos de seus clubes estão no nível do melhor padrão
nacional e que o técnico de alto rendimento é suficientemente reconhecido em seu clube.
Todos os técnicos entrevistados recebem salário mensal para exercer suas funções, sendo que o
clube é o responsável pelo pagamento. Apenas 20% deles consideram os valores insuficientes
para manter um padrão de vida adequado, sendo que 60% responderam que a renda bruta
anual com sua atividade no clube (temporada 2013/2014) ficou entre R$50.001,00 e
R$200.000,00. Outros 40% preferiram não responder.
Quando perguntados sobre os seus treinadores, os atletas, em sua maioria, concordam que
eles são os profissionais mais adequados naquela fase da carreira e que ainda têm muito a
aprender com os técnicos.
O Pilar 9 aborda o uso de informação científica no esporte de alto rendimento. A busca
pela inovação e a utilização da pesquisa científica aplicada no desenvolvimento do esporte é
uma das questões-chave que comprova que os clubes estão desenvolvendo estrategicamente o
esporte de alto rendimento.
A maioria das atletas considera alta ou muito alta a utilização de pesquisa científica,
desenvolvimento de novas tecnologias e inovação no desenvolvimento esportivo no clube. No
entanto, grande parte dos técnicos considera razoável ou alta a utilização de pesquisa científica
e também razoável o desenvolvimento de novas tecnologias e inovação no desenvolvimento
esportivo do clube. Para mais de 60% dos dirigentes, o apoio científico fornecido aos técnicos
e atletas é suficiente. Ainda em relação ao tema, mais de 50% dos técnicos afirmam ter recebido,
pelo menos uma vez ao ano, um material sobre conhecimento científico e reconhecem que o
clube realizou seminário para divulgar informações relevantes na última temporada.
Outra visão diferente entre atletas e técnicos envolve a cobertura da mídia. As jogadoras
aprovam em termos de qualidade, enquanto os técnicos dizem ser razoável ou insuficiente. As
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opiniões também divergem em relação à quantidade da cobertura (50% dos atletas consideram
boa, mas os técnicos definem como razoável e insuficiente). Sob os dois aspectos (qualidade e
quantidade), os dirigentes se dividem igualmente entre razoável, bom e suficiente.
Investigando o clima organizacional das equipes, as Tabelas 4, 5 e 6 apresentam as oito áreas de
investimento de um clube de alto rendimento, ordenadas de acordo com o nível de influência
(a primeira é a mais influente para o sucesso esportivo), segundo a opinião de atletas, técnicos
e dirigentes:

Atletas
Ordem de influência

Área de Investimento

1º

Formação e desenvolvimento de técnicos (qualidade dos treinadores)

2º

Apoio financeiro para o esporte de alto rendimento (bons patrocinadores e bons
salários)

3º

Desenvolvimento dos atletas por meio de treinamento com qualidade e quantidade
adequadas

4º

Suporte durante a carreira esportiva do atleta por meio de apoio de equipe
multidisciplinar e outros

5º

Instalações de treinamento (ginásio, academia, departamento médico etc.)

6º

A estrutura e a organização das políticas para o esporte

7º

Apoio científico para o esporte de alto rendimento

8º

Cultura esportiva

Tabela 4: Fatores que influenciam o sucesso esportivo, de acordo com as atletas.

Técnicos
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Ordem de influência

Área de Investimento

1º

Desenvolvimento dos atletas por meio de treinamento com qualidade e quantidade
adequadas

2º

Apoio financeiro para o esporte de alto rendimento (bons patrocinadores e bons
salários)

3º

Formação e desenvolvimento de técnicos (qualidade dos treinadores)

4º

Instalações de treinamento (ginásio, academia, departamento médico etc.)

5º

Suporte durante a carreira esportiva do atleta por meio de apoio de equipe
multidisciplinar e outros
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6º

A estrutura e a organização das políticas para o esporte

7º

Apoio científico para o esporte de alto rendimento

8º

Cultura esportiva

Tabela 5: Fatores que influenciam o sucesso esportivo, de acordo com os técnicos.

Dirigentes
Ordem de influência

Área de Investimento

1º

Apoio financeiro para o esporte de alto rendimento (bons patrocinadores e bons
salários)

2º

Formação e desenvolvimento de técnicos (qualidade dos treinadores)

3º

Apoio científico para o esporte de alto rendimento

4º

A estrutura e a organização das políticas para o esporte

5º

Desenvolvimento dos atletas por meio de treinamento com qualidade e com
quantidade adequada

6º

Suporte durante a carreira esportiva do atleta por meio de apoio de equipe
multidisciplinar e outros

7º

Instalações de treinamento (ginásio, academia, departamento médico etc.)

8º

Cultura esportiva

Tabela 6: Fatores que influenciam o sucesso esportivo, de acordo com os dirigentes.

3. CONCLUSÃO
Em relação ao Pilar 1, referente ao aporte financeiro, 60% dos dirigentes disseram que bons
patrocinadores significam grande impacto no sucesso esportivo de uma equipe, apesar de os
treinadores não convergirem para essa opinião (consideram outros fatores mais impactantes
para o resultado) e os atletas se dividirem entre as duas opiniões. Sendo assim, pode-se afirmar
que a presença de bons patrocinadores é um indicador de bom desempenho do modelo
encontrado no vôlei feminino nacional (variam entre R$1,5 milhão e R$10 milhões).
Analisando os resultados de apoio à carreira do atleta, conclui-se que, no alto rendimento, todas
as atletas recebem bons salários para desempenhar suas atividades e que os clubes investigados
arcam com as principais despesas (viagens, competições, despesas médicas, entre outras),
sinalizando um alto nível de estruturação do esporte. Além de ajuda financeira, as atletas
recebem também serviços de análise Biomecânica, Preparação Física, Nutrição, Fisiologia do
Exercício, Psicologia, Estatística, Fisioterapia e Medicina do Esporte, classificados em geral
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como serviços de alta qualidade. Sendo assim, o apoio financeiro e não financeiro (equipe
multidisciplinar) são indicadores de desempenho do modelo do vôlei feminino.
Em outro pilar avaliado, de instalações de treinamento e infraestrutura, nota-se que os clubes
avaliados têm ótimos centros de treinamentos, bem equipados, que agregam alguns serviços
de apoio e que foram muito bem avaliados por técnicos, atletas e dirigentes. Por conta disso,
a maioria não considera que boas instalações esportivas tenham um grande impacto no
desempenho de uma equipe, levantando a discussão: será que as organizações devem investir
tanto em instalações esportivas se consideram que o impacto no resultado não é grande? Ou
o vôlei já possui boas instalações e apenas não precisa de grandes investimentos na área?
Quanto aos técnicos, o suporte recebido e o nível de desenvolvimento dos mesmos, analisados
no Pilar 7, é consenso que as equipes avaliadas possuem treinadores bem qualificados, com
experiência internacional e algum tipo de formação específica para o alto rendimento. A
CBV organiza um sistema de formação e capacitação no qual a maioria deles fez o Curso de
Treinadores e recebeu o título de Treinador Nacional no nível em que estiverem habilitados (I
a IV). Os treinadores afirmam que o sistema de certificação técnica é insuficiente ou razoável,
apontando então para uma necessidade de melhoria no processo de formação. Sugere-se que
a CBV, junto aos clubes e técnicos, discutam formas de aprimorar o sistema de formação,
uma vez que, na opinião das atletas, o desempenho dos técnicos é o principal fator de sucesso
esportivo de uma equipe e, na visão dos dirigentes, é o segundo fator de influência.
Com o desenvolvimento das diversas ciências, a tecnologia desenvolvida permitiu avanços
no desempenho esportivo dos atletas, diferenciando um atleta que pode chegar ao pódio de
um que sequer alcança as finais. A busca permanente por inovação e a utilização da pesquisa
científica são fatores analisados no Pilar 9, observando-se um bom resultado, mas com
potencial de evolução. Nenhum treinador classificou como muito alta a utilização de pesquisa
científica, novas tecnologias e inovação, e cerca de 20% classificaram como baixa, sugerindo
mais investimento dos clubes. No caso do Minas Tênis Clube, a instituição já formalizou um
departamento de integração das ciências do esporte, e o cenário aponta que os clubes de vôlei
de alto rendimento podem inserir a discussão em seus ambientes.
Para finalizar, considerando a opinião de atletas, técnicos e dirigentes, os fatores que
aparecem nas primeiras colocações de influência no resultado de uma equipe são: qualidade
dos técnicos (formação e desenvolvimento dos técnicos), pilar 7; desenvolvimento do atleta
com treinamento de qualidade e em quantidade adequada, pilar 5; e apoio financeiro, pilar
1. O apoio científico também aparece na opinião dos dirigentes. Portanto, de acordo com
os dados obtidos, não podemos afirmar que exista um fator primordial para o sucesso de
uma equipe, e sim um conjunto de fatores integrados. Devido à relevância do tema, sugerese a continuação e a ampliação do estudo, avaliando outras equipes do vôlei nacional para
confirmar as tendências observadas.
A missão geral do SPLISS é desenvolver uma rede internacional de cooperação e investigação
no esporte de alto rendimento, desenvolvendo uma equipe de pesquisadores, políticos
e especialistas em alto desempenho que colaborem, participem de reuniões e seminários
sobre a pesquisa de políticas esportivas de alto rendimento e os seus interesses comuns,
oferecendo oportunidades de debate, discussão e expansão e contribuindo para o crescimento
do desempenho esportivo dos participantes. Considerando a diferença na dimensão, este
trabalho também propõem abrir um espaço para discussão a cerca dos fatores que implicam
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no desempenho esportivo (bons patrocinadores, infraestrutura de treinamento, qualidade dos
treinadores e do treinamento, suporte à carreira do atleta, atuação de equipe multidisciplinar,
apoio científico etc.), dos fatores que estão sob o controle dos gestores (atletas e técnicos),
ou seja, passíveis de modificação. E, com isso, buscar a excelência no esporte, promovendo o
crescimento da modalidade e o sucesso nacional e internacional.
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar de que forma os fatores críticos de sucesso,
na ótica de seus stakeholders, impactam na eficácia do projeto de implantação do Centro de
Desportos da Aeronáutica (CDAer). Para tanto, foram identificados os principais atores envolvidos no processo, os quais foram submetidos a um processo de investigação baseado em
questionário. O instrumento teve por base os fatores críticos de sucesso propostos por Pinto
e Slevin (1987). As perguntas foram adaptadas à realidade da proposta, permitindo que fosse
analisado o grau de importância de cada fator crítico, bem como a eficácia estratégica e tática
do projeto. Os resultados apontaram que a maior parte dos stakeholders entende que o projeto
está seguindo um bom caminho e que o mesmo apresenta uma eficácia estratégica maior do
que tática. Porém, existe um grupo importante deles que necessita receber mais atenção para
que suas expectativas sejam atendidas. A metodologia empregada ainda possibilitou apontar os tipos de erros potenciais que podem ocorrer no desenvolvimento da implantação do
CDAer e que devem ser bem gerenciados. Como conclusão, sugere-se a realização de um
claro diagnóstico dos problemas, principalmente os relacionados a clientes, pessoal, recursos
financeiros e estrutura organizacional, respeitando-se o balanceamento à eficácia estratégica e
tática da proposta, a fim de atender aos interesses de todos os motivados pelo projeto.
Palavras-chave: Avaliação de Stakeholders, Fatores Críticos de Sucesso, Eficácia Estratégia e
Táctica.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the stakeholders’ point of view about the impact of the critical
success factors on the effectiveness of the Air Force Sports Center (CDAer) project implementation.
To that, it was identified the main actors involved in the process, who were investigated by answering a questionnaire. The instrument was based on the critical success factors proposed by Pinto and
Slevin (1987). The questions were adapted according to the reality of the proposal, so that it was
possible to analyze the degree of importance of each critical factor as well as the strategic and tactical effectiveness of project. The results showed that most stakeholders’ understand that the project
is following a good path, and presents a bigger level of strategy than tactics effectiveness. However,
there is an important group of stakeholders that needs greater attention to meet their expectations.
The methodology also enabled to point out types of potential errors that can occur in the development of the CDAer implementation and must be well managed. In conclusion, it’s suggested
to carry out a clear diagnosis of the problems, especially those related to clients, staff, financial
resources and organizational structure, respecting the balance between the strategic and tactical
effectiveness, in order to meet all the interests of the stakeholders.
Keywords: Stakeholders’ Evaluation, Critical Factors of Success, Strategic and Tactical Effectiveness.
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1 | INTRODUÇÃO
A realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, aliada à realização de diversos eventos esportivos
de grande porte no país, fez com que o esporte brasileiro, incluindo o segmento militar,
alcançasse um novo patamar de desenvolvimento. Os 5os Jogos Mundiais Militares, organizados
pelo Conselho Internacional de Esporte Militar (CISM), no Rio de Janeiro (2011), foram
mais um passo para o desporto militar ser cada vez mais visto como uma importante arma
para o crescimento dos talentos nacionais, com a presença de um número significativo de
atletas de nível mundial em diversas modalidades.
O Comando da Aeronáutica (COMAER), por meio da Comissão de Desportos da Aeronáutica
(CDA), vem estudando, desde 2013, a criação do Centro de Desportos da Aeronáutica
(CDAer). O projeto visa a atender a demanda interna da Aeronáutica de preparo físicoprofissional de seus militares para o exercício de atividades laborais, sobretudo as de combate,
bem como contribuir para o esforço do país no alto rendimento e a participação de atletas
nos Jogos Olímpicos.
A estrutura física da CDA sofreu poucas alterações desde sua criação e, atualmente, não
consegue atender a contento todas as demandas. A falta de profissionais qualificados em
pesquisa, aliada à inadequação de suas estruturas físicas e a dificuldade em atender todas
as Unidades Militares do COMAER, impedem que os militares da Força Aérea e os atletas
recebam o devido suporte técnico-científico e logístico.
Ademais, as restrições orçamentárias (o investimento é exclusivo na atividade-fim da
Aeronáutica) dificultam o avanço estrutural da organização, comprometendo invariavelmente
uma atuação abrangente da CDA no COMAER.
Com o Movimento Olímpico no país, o Ministério do Esporte investirá na reestruturação e
na modernização das instalações esportivas da CDA, construindo modernos equipamentos
que serão utilizados pelas seleções estrangeiras durante a preparação para os Jogos Olímpicos
Rio 2016. Os recursos do Ministério do Esporte, além de atenderem às demandas olímpicas,
transformarão o campus da CDA em um moderno centro esportivo. Espera-se que esse legado,
que ficará sob a responsabilidade do COMAER após o evento, possa ser administrado de
forma a atender às necessidades da Aeronáutica e do esporte nacional.
Uma vez solucionada a questão financeira para a reestruturação física da organização, faz-se
entender como os processos de gestão serão levados adiante de forma a atender grupos de
interessados (stakeholders) de naturezas distintas.
Conhecer as demandas e satisfazer os stakeholders é a chave para a sobrevivência de uma
organização (FREEMAN, 1984). Essa afirmação expressa de forma direta a importância dos
mais interessados no sucesso de determinado projeto. E, no caso da criação do CDAer, não
é diferente.
O problema surge da seguinte questão: o CDAer está sendo projetado de forma a garantir o
atendimento às demandas que se espera dele por cada grupo de interessados?
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1.1 Sistema de Gerenciamento dos Stakeholders
Para Santos (2008), a intenção de estudar os principais envolvidos em um projeto é compreender
os seus interesses e desejos, aprender a lidar estrategicamente com eles e gerenciar diferentes
percepções. A análise dos stakeholders contribui para a formulação de uma estrutura lógica
que auxilia a gerência do projeto a identificar estratégias apropriadas e a monitorar eventuais
conflitos de interesses.
De acordo com Goldschimidt (2007), as necessidades e as expectativas de cada grupo variam,
e é importante que cada um deles perceba que as suas estão sendo satisfeitas. Quanto maior a
possibilidade de ajuste dos serviços prestados ao público-alvo, maior a garantia de sucesso do
projeto a ser desenvolvido.
Para atender ou superar tais expectativas, Rabechini Jr. (2007) diz que um sistema de
gerenciamento dos interessados (stakeholders) deve ser aplicado. Nesse sentido, o autor
evidencia que gerenciar interessados requer apurar suas necessidades e implementar ações que
atendam suas expectativas (Figura 1).

Figura 1 – Modelo de Gestão dos Interessados.
Fonte: RABECHINI JR., Roque. O gerente de projetos na empresa. São Paulo: Atlas, 2007. p 26.

Com o intuito de identificar os interessados, o autor propõe ainda uma subdivisão dos
stakeholders em primários e secundários. Os primários são: fornecedores, patrocinadores,
credores, ambiente local, gerente de projeto e gerente funcional, contratados e consumidores.
Já os secundários são: organizações sociais e políticas, competidores, comunidade, público,
turistas, mídia, familiares e ambientalistas.
Santos (2008) orienta que não é possível ser tão específico em nomear as partes interessadas,
tampouco seja fundamental se conectar com todos os atores existentes. Portanto, por razões
práticas, pode ser útil considerar grupos e subgrupos dentro das organizações, reduzindo a
lista inicial por grupos de atores mais relevantes.
Qualman (1997) ensina que alguns stakeholders detêm mais poder sobre as decisões de um
projeto e podem exercer um controle que influencie no desenho, na implementação e no
resultado dele. Dessa forma, o autor sugere a categorização dos stakeholders, conforme a
matriz apresentada no Quadro 1.
C– Baixo interesse, Elevado Poder (-/+)

Elevado Interesse, Elevado Poder (+/+)

Estes stakeholders podem influenciar os resultados
do projeto, mas as suas prioridades não são as do
projeto. Podem ser um risco ou obstáculo ao projeto
e, portanto, devem ser monitorados de perto.

São os atores mais importantes e todos os esforços
deverão ser feitos para que estejam satisfeitos com o
andamento do projeto.

D- Baixo Interesse, Baixo Poder (-/-)

Elevado Interesse, Baixo Poder (+/-)

Este grupo deve ser monitorado para ver se haverá
mudanças em relação ao seu interesse ou poder.
Apesar de aparentemente apresentarem menos
importância, não devem ser negligenciados.

Este grupo é muito útil em fornecer ideais e ajudar
com pequenas ações. Deverá ser mantido informado
e necessitarão de iniciativas especiais para que seus
interesses sejam protegidos.

Quadro 1 - Matriz de stakeholders (Fonte: adaptado de QUALMAN, A. Note on stakeholder analysis. NGO
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Connect. Nov. 1997. Disponível em: <http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/A+Note+on+
Stakeholder+Analysis>. Acesso em: 28 jul. 2014).

Ainda que existam stakeholders com mais ou menos interesse e poder, principalmente quando
ancorados nos aspectos financeiros, outros fatores afetam as organizações esportivas olímpicas
(OEO). Robinson et al. (2007) relatam que aspectos culturais intrínsecos interferem na
distribuição dos recursos alocados, o que explica o motivo de certas decisões serem tomadas e
de determinados grupos parecerem mais importantes do que outros.
Os autores enfatizam que esse aspecto cultural envolve o uso do poder para dirigir, controlar e
regular as atividades de uma organização, naquilo que se conhece por Governança Corporativa.
Tais regras definem o escopo de atuação dos administradores, como são controlados e que
decisões devem ser tomadas para a participação dos legítimos interessados.
Esse aspecto é particularmente importante para o CDAer, uma vez que o seu projeto
de criação envolve instituições com vieses culturais distintos. Isso acaba por determinar
interesses diferentes, que necessitam ser contemporizados desde o nascedouro do projeto.
Para tanto deve haver um adequado balanço nas tomadas de decisões, as quais devem
estar respaldadas pelos objetivos traçados pela organização e alinhadas com os resultados
esperados pelos stakeholders.
Santos (2008) reporta que a análise das partes interessadas contribui desde a fase do desenho
até o desenvolvimento da matriz lógica do projeto, ajudando a identificar de forma apropriada
a participação de cada uma delas. Além disso, ajuda a antecipar objeções e permite que se
proponham ações adequadas para superá-las. O tipo de abordagem na gestão do relacionamento
com os atores vai depender, dentre outros aspectos, da situação, do grau de dificuldade em se
obter informações e da facilidade em alcançar os atores envolvidos. Esses, segundo o autor, são
considerados fatores críticos na escolha da abordagem de análise dos stakeholders.
Normalmente, o projeto é conduzido por um gerente de projetos que, em última instância, é
um dos principais responsáveis pelo seu sucesso. No entanto, Slevin e Pinto (1987), dedicam
grande importância não somente aos gestores, como também aos demais interessados,
salientando que todos os grupos devem avaliar regularmente o andamento do mesmo e, mais
do que isso, oferecer percepções sob vários pontos de vista, reforçando objetivos e emprestando
suas impressões sobre a satisfação das expectativas.
Os autores propõem dez fatores críticos, que podem ser utilizados na investigação e na
identificação dos riscos potenciais que interferem no sucesso de qualquer projeto: missão,
apoio da alta administração, planejamento, cliente consultor, pessoal, questões técnicas,
aceitação do cliente, monitoramento, comunicação e conciliação.
Foram estabelecidas quatro fases de um projeto durante o seu ciclo de vida: concepção,
planejamento, execução e término. O nível de esforço da equipe e dos stakeholders é crescente
desde a concepção, passando pelo planejamento e indo até a execução do projeto, quando
alcança seu pico, para decrescer no término.
Os três primeiros fatores críticos (missão, alta administração e planejamento) referem-se às
estratégias do projeto; ou seja, ao processo de estabelecimento dos objetivos gerais e ao que se
pretende com ele. Os outros sete fatores estão mais ligados aos aspectos táticos, à ação, e em
como alcançar as metas. Com o passar do tempo, há uma troca de prevalência entre a estratégia
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e a tática. Nos dois primeiros estágios – concepção e planejamento –, prevalece a estratégia.
Nas fases de execução e término, a tática. Ao final, ambos estão quase no mesmo nível de
importância para o sucesso do projeto (SLEVIN; PINTO, 1987). Os autores concluem que:
a. o uso do modelo de múltiplos fatores é viável quando se pretende entender o caminho que
se está seguindo em um determinado projeto;
b. deve-se pensar estrategicamente desde o início, uma vez que esses fatores são muito
sensíveis para o sucesso da implementação pretendida;
c. conforme o ciclo de vida avança, deve-se pensar e agir taticamente;
d. a gerência do projeto, bem como seus stakeholders, devem desenvolver ações estratégicas
e táticas, atentando para o balanceamento e a transição de importância entre os fatores
críticos estratégicos que os definem.
1.2 Objetivos e relevância da pesquisa
O objetivo central foi analisar como os fatores críticos de sucesso, sob a ótica dos stakeholders,
impactam na eficácia do projeto de implantação do CDAer. Já os objetivos específicos são:
1.

Identificar os stakeholders envolvidos no projeto de criação do CDAer;

2. Adequar os fatores críticos de sucesso propostos por Pinto e Slevin (2007) às
especificidades do projeto de criação do CDAer;
3. Identificar como os stakeholders percebem o grau de importância dos fatores críticos
de sucesso ao processo de criação do CDAer;
4. Analisar, de acordo com o grau de importância atribuído pelos stakeholders aos fatores
críticos de sucesso, a eficácia do projeto e os seus erros latentes.
O estudo encontra justificativa no aprofundamento da citação de Motta (2012), na qual o
autor conclui que, a partir do final do século XX, as teorias de Administração apresentam um
enfoque mais voltado ao atendimento dos anseios dos consumidores, pois esses direcionam os
esforços e recursos das organizações eficazes. É corrente o entendimento de que os detentores
dos recursos financeiros tendem a direcionar os desígnios de determinada organização. Porém,
outras variáveis mercadológicas afetam o planejamento estratégico e acabam por interferir na
gestão de uma organização esportiva.
Segundo Rocha e Bastos (2011), a gestão de uma organização esportiva tem como atividade
principal a produção e o marketing de serviços relacionados ao esporte. A produção se preocupa
com a transformação da matéria-prima em produto final, enquanto o marketing esportivo se
ocupa das atividades designadas para atender necessidades e desejos de consumidores por meio
de processos de troca (MULLIN, HARDY; SUTTON, 2007; apud ROCHA; BASTOS, 2011).
Motta (2012) ensina que o produto de uma arena esportiva, assim como será o CDAer após
a conclusão das obras de infraestrutura, caracteriza-se por aspectos tangíveis e intangíveis:
• Tangíveis: instalações e equipamentos, mobiliário, equipe funcional;
• Intangíveis: apelos emocionais, aspectos culturais, valores institucionais.
No caso do CDAer, o investimento de recursos públicos em uma instalação militar é visto
como garantia de que os recursos estão sendo empregados em uma organização de credibilidade
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(TOLEDO, 2013). Nesse sentido, ainda que os recursos para modernização das instalações
esportivas (produto tangível) sejam financiados pelo Ministério do Esporte, os valores cívicos
e institucionais, aliados aos aspectos culturais (produto intangível) das organizações militares
encerram o entendimento de que, de alguma forma, quer seja pela conquista de medalhas ou
pelo melhor preparo dos militares que defendem a nação, haverá um retorno justificável para
a sociedade.
De acordo com Rabechini Jr. (2007), o sucesso ou o fracasso da implementação de um projeto
passa pelo correto entendimento dos conceitos e dos requisitos de gerenciamento do mesmo,
principalmente quando se busca adequar anseios de parceiros com interesses aparentemente
difusos. Portanto, faz-se necessário um perfeito entendimento dos desejos de cada agente no
processo para maximizar a sinergia potencial existente entre eles e favorecer a adoção de um
planejamento amplo e sério, gerando resultados concretos à sociedade.
Nesse sentido, a aplicação de um método de investigação e de controle dos fatores críticos
de sucesso ganha importância. Por meio de sua compreensão correta, pode-se antecipar a
identificação de erros potenciais e propor as devidas recomendações e correções de rumo.

2 | DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
Para a identificação dos stakeholders, seguiu-se o método proposto por Rabechini Jr. (2007) e
realizou-se a técnica de dinâmica de grupo conhecida como brainstorming entre os oficias da
CDA que elaboraram a Proposta de Criação do CDAer (BRASIL, 2014). Após a determinação
dos atores primários e secundários, seguiu-se a determinação dos quatro principais grupos:
G1 – Oficiais Generais membros do Alto Comando da Aeronáutica, Secretário Nacional de
Esportes de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Presidente da CDA e Presidente da
Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB).
G2 – Oficiais Superiores do Departamento de Ensino da Aeronáutica, do Estado-Maior da
Aeronáutica, do Comando Geral de Pessoal, do Centro de Controle Interno da Aeronáutica,
além dos gestores do projeto da CDA.
G3 – Presidentes ou Diretores Técnicos das Organizações Esportivas civis e militares com as quais
a CDA tem relacionamento direto, assessores da Secretaria de Esportes de Alto Rendimento do
Ministério do Esporte e do Comitê Olímpico do Brasil.
G4 – Militares de carreira da Aeronáutica, atletas civis e militares e Seções de Educação Física
das Escolas Militares.
Nesse estudo, foram adaptados os fatores críticos propostos por Slevin e Pinto (1987) e
adotou-se a sugestão de Santos (2008), de que a análise das partes interessadas vai depender
da situação, do grau de dificuldade em se obter informações e da facilidade em alcançar os
atores envolvidos.
Dessa forma, para a confecção do instrumento de investigação, considerou-se o documento
intitulado Proposta de Criação do CDAer (BRASIL, 2014), confeccionado pela CDA, com
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45 questões divididas em blocos de cinco perguntas cada. As opções de respostas variavam
em uma escala de Likert de 1 a 7, com 1 significando ‘não concordo absolutamente’ e 7
significando ‘concordo fortemente’.
O questionário foi validado por meio de um pré-teste, conforme orientado por Marconi e
Lakatos (2003, p.203), passando pela avaliação de quatro oficiais superiores e um diretor
técnico de confederação esportiva. Eles sugeriram adaptações para o perfeito entendimento
do mesmo.
O instrumento foi enviado a 66 stakeholders, representantes dos quatro grupos identificados.
Como critério de inclusão do estudo, optou-se por selecionar aqueles que possuíam
familiaridade com a proposta de criação do CDAer, mesmo que com diferentes graus de
profundidade. Como o interesse e o poder de cada grupo é diferente, foram selecionadas as
questões endereçadas a cada um deles, de forma que tivessem que responder somente as que
lhes envolvia.
O Quadro 2 apresenta a distribuição das questões por grupo de atores envolvidos, bem como
a quantidade de questionários distribuídos. O critério mínimo de aceitação de respostas foi
de 25% (MARCONI; LAKATOS, 2003 p. 201).
Questões Relativas aos Fatores Críticos

G1

G2

G3

G4

FCE 1 - Objetivos Centrais do CDAer

x

X

x

X

FCE 2 - Alta Administração do COMAER

x

X

FCT 3 - Estrutura Organizacional Proposta

x

X

x

X

FCT 4 - Questões Relacionadas ao Pessoal

x

X

FCT 5 - Recursos Financeiros para Vida Vegetativa

x

X

FCE 6 – Planejamento

x

FCT 7 – Infraestrutura

x

x

X

FCT 8 - Cliente (potenciais beneficiários do CDAer)

x

x

X

FCE 9 - Apoio ao Projeto

x

x

X

11

21

28

N de questionários enviados
o

6

Legenda: FCE – Fator Crítico de cunho Estratégico; FCT – Fator Crítico de cunho Tático.
Quadro 2: Distribuição das perguntas por grupo de stakeholders.

Uma vez devolvidos os questionários, foi realizada a identificação das modas e dos valores
mínimos de cada resposta por fator crítico e por grupo de stakeholder. A moda é como uma
medida de tendência central que representa o valor de maior frequência. Já os valores mínimos,
por representarem os stakeholders que apresentam as piores opiniões sobre o projeto, não
podem ser desprezadas.
Feito isso, o passo seguinte foi realizar o somatório das modas e os valores mínimos das respostas
de cada fator crítico, correlacionando-os com a tabela de escores percentual, elaborada a partir
de uma adaptação da proposta por Pinto e Slevin (1998, apud RABECHINI JR. 2007).
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Percentual
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

FCE 1
35
34
33
32
31
30
29
28
26
25
7

FCE 2
35
34
32
30
28
27
25
23
20
17
6

FCT 3
35
34
32
31
30
29
27
26
24
21
8

FCT 4
35
32
30
28
27
24
22
20
18
14
5

FCT 5
35
32
30
28
27
24
22
20
18
14
5

FCE 6
35
33
31
30
28
27
26
24
21
16
5

FCT 7
35
32
30
28
27
24
22
20
18
14
5

FCT 8
35
34
33
32
31
30
29
27
25
22
7

FCE 9
35
34
32
30
28
27
25
23
20
17
6

Tabela 1 – Escores percentuais dos fatores críticos de sucesso
Fonte: Adaptado de PINTO E SLEVIN (1998), apud RABECHINI JR, Roque. O gerente de projetos na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p 54.

Fatores que apresentam bom desempenho são aqueles com pontuação entre 80% e
100%. Entre 50% e 80% estão os que merecem atenção, enquanto aqueles que obtiveram
pontuações menores que 50% são classificados como críticos (PINTO & SLEVIN, 1998,
apud RABECHINI JR., 2007).

Eficácia Tática

Seguindo-se a metodologia de Slevin e Pinto (1987), os dados permitiram identificar os erros
potenciais que o projeto pode apresentar, segundo a ótica de cada grupo de interessados e,
a partir deles, propor recomendações. A identificação dos erros seguiu a Matriz de Eficácia
Estratégica e Tática constantes do Quadro 3.

Alta

Potencial para erros do tipo II Alta
aceitação e uso incorreto.

Baixa

Alto potencial para falha na
implementação do projeto.
Baixa

e III
2

Alto
1

3

4

potencial para implementação com
sucesso do projeto.
Potencial para ocorrência de erros do
tipo I e IV. Baixa aceitação e baixo uso.

Alta

Eficácia Estratégica

Quadro 3: Matriz de eficácia entre os aspectos estratégicos e táticos de um projeto
Fonte: SLEVIN, D. P.; PINTO, J. K. Balancing strategy and tactics in Project implementation. Slocan Management Review, Fall. p 37. 1987.

De acordo com a matriz, existem quatro tipos de combinações decorrentes do desempenho
dos gestores no balanceamento entre estratégia e tática durante o processo. O erro do tipo I
ocorre quando há um nível inadequado de atividades táticas desenvolvidas e poucas ações em
favor do projeto são implementadas. O erro do tipo II acontece quando é adotada uma ação
que não deveria ter sido. O tipo III aparece quando se resolve o problema errado por meio de
uma ação efetiva. E, por fim, o IV é aquele em que se sabe quais ações devem ser perpetradas,
mas por alguma razão elas não o são.
A limitação central deste estudo refere-se às posições dos respondentes dos G2, G3 e G4. Por
questões regulamentares, basearam suas respostas em percepções pessoais sobre o assunto,
sem necessariamente representar a posição oficial das instituições das quais fazem parte. Para
tanto, haveria a necessidade de proceder com um trâmite burocrático que inviabilizaria o
estudo no prazo determinado.
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2.2 Resultados
A Tabela 2 apresenta a quantidade e o percentual de questionários respondidos por grupo.
Questionários Respondidos

G1

G2

G3

G4

Quantidade

1

6

13

14

Percentual em relação o número de questionários enviados

16%

54%

61%

50%

Tabela 2 - Quantidade e percentual de questionários respondidos por grupo

Já a Tabela 3 apresenta os resultados da moda e do percentual de sucesso por fator crítico, por
grupo estudado.
G2 (n=6)
Fatores
Críticos Moda

G4 (n=14)

G3 (n=13)

%
Sucesso

Valor
Mínimo

%
Sucesso

Moda

%
Sucesso

Valor
Mínimo

%
Sucesso

Moda

%
Sucesso

Valor
Mínimo

%
Sucesso

31

60%

21

8%

32

70%

14

4%

33

85%

19

9%

34

90%

17

8%

30

80%

14

10%

23

45%

13

9%

FCE 1

33

80%

27

25%

FCE 2

30

70%

22

25%

FCT 3

33

85%

25

25%

FCT 4

29

75%

24

50%

FCT 5

30

80%

25

52%

FCE 6

27

60%

22

40%

FCT 7

33

94%

23

45%

FCT 8

32

70%

13

5%

25

20%

5

0%

13

5%

7

0%

FCE 9

35

100%

35

100%

35

100%

16

9%

35

100%

20

20%

Tabela 3 - Moda e percentual de sucesso por grupo.
Legenda: FCE – Fator Crítico de cunho Estratégico; FCT – Fator Crítico de cunho Tático.

Baseado nos valores encontrados, foi realizado o comparativo entre os resultados referentes à
moda e os valores mínimos de cada fator crítico por grupo de stakeholders estudados, gerando
as figuras 2, 3 e 4.
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Figura 2 – Comparativo dos fatores críticos de sucesso apontados pelo G2 referentes aos valores das modas e
valores mínimos.

Figura 3 – Comparativo dos fatores críticos de sucesso apontados pelo G3, referentes aos valores das modas e
valores mínimos.
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Figura 4 – Comparativo dos fatores críticos de sucesso apontados pelo G4 referentes aos valores das modas e
valores mínimos.

O Quadro 4 apresenta a matriz de eficácia entre os aspectos estratégicos e táticos do projeto
de criação do CDAer, segundo a ótica dos stakeholders.
Eficácia Estratégica
0
5
10 15 20

55

60

65

70

75

80

85

90

95

G2

G3

G4

Eficácia Tática

25
30
35 40 45
50
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
G2
30
25
20
15
10
5
G3 G4
0
Legenda:
Interpolação baseada nos somatórios das modas medianos
Interpolação baseada no somatório dos valores mínimos

Quadro 4 – Matriz de eficácia entre os aspectos estratégicos e táticos do projeto de criação do CDAer segundo
a ótica dos seus stakeholders.
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100

2.3 Discussão
Conforme se observa na Tabela 2, as respostas do G1 não atenderam o critério mínimo de
25%, sendo desconsideradas as informações desse respondente na análise dos resultados.
Observando-se os dados da Tabela 3, nota-se que os grupos de stakeholders estudados eram
heterogêneos. O G2 foi o que apresentou em todas as modas percentuais de acima de 50%.
Mesmo assim, os fatores FCE 2 (Alta Administração), FCT 4 (Pessoal), FCE 6 (Planejamento)
e FCT 8 (Clientes) tiveram valores entre 50% e 80% que, de acordo com Pinto e Slevin
(1998, apud RABECHINI JR., 2007), precisam receber mais atenção.
O G3 tem os fatores FCT 3 (Estratégica Organizacional), FCT 7 (Infraestrutura) e FCT
9 (Apoio ao Projeto) acima de 80%. Portanto, na visão desse grupo, apresentam bom
desempenho. No entanto, o FCE 1 (Objetivos), com 60%, necessita de mais atenção, e o
FCT 8 (Clientes), com 20%, está crítico.
O G4 apresenta resultados similares ao G3. Os fatores FCT 3 e FCE 9 estão acima de 80%,
enquanto o FCE 1, com 70%, necessita de mais atenção. O FCT 7 (Infraestrutura), com
45%, e o FCT 8 (clientes), com somente 5%, apresentam resultados críticos.
Somente dois fatores críticos apresentaram boas opiniões entre os três grupos: FCT 3 (Estrutura
Organizacional) e FCE 9 (Apoio ao Projeto). Os fatores que apresentam mais discrepâncias
foram: FCT 8 (Clientes) e FCT 7 (Infraesturura). Enquanto G2 e G3 entendem que esse
fator apresenta um bom resultado, o G4 acredita que a infraestrutura do CDAer não atenderá
às expectativas.
De acordo com as respostas, os atletas civis e militares (G4) temem pelo monitoramento dos
aspectos sensíveis do projeto, estão inseguros quanto à existência de um plano adequado de
contingência para o caso de intercorrências e não se sentem incluídos no processo de criação
do CDAer.
Essa percepção se defronta com a opinião dos que gerenciam o projeto (G2) e das organizações
esportivas civis e militares (G3), uma vez que esse fator obteve 94% e 80% de sucesso,
respectivamente. O paradoxo pode ser explicado por uma comunicação inadequada dos
gestores com os atletas que têm se relacionado satisfatoriamente com seus clientes sobre o
andamento do mesmo.
Essa assertiva é corroborada pelos resultados do FCT 8 (Clientes), visto que tanto o G3
quanto o G4 referem resultados ruins para este fator crítico. De fato, o próprio grupo de
gestores (G2) aponta 70% de sucesso para o FCT 8, indicando que o projeto, ainda que esteja
migrando da fase de concepção para a de planejamento dentro do seu ciclo de vida (SLEVIN;
PINTO, 1987), apresenta deficiências em termos táticos que precisam ser corrigidas.
A diferença entre os valores das modas e os mínimos de cada fator crítico representa o
cenário mais provável de sucesso ou fracasso que a implementação do projeto encontrará.
Esse entendimento decorre do fato de a moda representar o valor que encontrou a mais
concordância entre os stakeholders em cada grupo, enquanto o valor mínimo representa o limite
inferior do intervalo (ou o pior cenário). Assim, quanto mais próxima for a representação das
áreas dos valores mínimos comparativamente aos da moda, maior será a homogeneidade dos
stakeholders e, portanto, menor a probabilidade de conflito de interesse.
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Observando-se a Figura 2, percebe-se claramente que o FCT 8 é o fator crítico menos
trabalhado pelos gestores do projeto até o momento. Outros fatores como o FCE 1 (Objetivos),
o FCE 2 (Alta Administração) e o FCT 3 (Estrutura Organizacional) também precisam de
mais atenção, uma vez que a diferença entre os valores das modas e mínimos são superiores a
50% (muito heterogêneo).
Já os dados observados nas figuras 3 e 4, referentes a G3 e G4, respectivamente, o cenário
é ainda pior. A heterogeneidade das respostas aponta para grandes diferenças em todos os
fatores críticos (todas acima dos 50%). Mais uma vez, o pior caso é o do FCT 8 (Clientes),
no qual moda e valor mínimo são muito baixos, e todos os envolvidos concordam com isso.
A análise aponta que existem stakeholders claramente insatisfeitos nos grupos 3 e 4. De acordo
com a matriz de Qualman (1997) apresentada no Quadro 1, esses atores representam a classe
dos que possuem grande interesse, mas pouco poder. A opinião deles não chega a inviabilizar
o projeto, mas ainda assim é importante que eles se mantenham parceiros. Eles apresentam
ideias e ajudam com pequenas ações. Essa interpretação é confirmada pelos resultados do
FCE 9 (Apoio ao Projeto), que apresenta valores mínimos (entre 9% e 20%) para G3 e
G4. Isso leva a crer que existam interessados que não concordam com a criação do CDAer,
possivelmente por seus interesses não estarem sendo protegidos ou porque a comunicação do
projeto não vem sendo realizada adequadamente.
Nesse sentido, a Matriz de Eficácia Estratégica e Tática apresentada no Quadro 4 ganha
importância, uma vez que o cruzamento dos dados referente às respostas de cada grupo
apontam para aspectos que estão sendo menos ou mais eficazes e auxiliam na identificação
dos erros potencias de gestão.
Pela análise do cruzamento dos dados referentes à moda, nota-se que os fatores críticos
estratégicos somados encontram-se dentro de uma mesma faixa de percentual de sucesso
(entre 75 e 85% - intervalo de 10%). No entanto, o mesmo não ocorre com os fatores táticos
(45% a 85% - intervalo de 40%).
Outra percepção imediata é quanto ao quadrante em que se encontra cada grupo de stakeholder.
Os G2 e G3 estão no quadrante 1. De acordo com Slevin e Pinto (1997), eles apresentam
grande potencial de implementação com sucesso. Já o G4 encontra-se no quadrante 4, no
qual os erros do tipo I (inadequado nível de atividades táticas são desenvolvidas) e IV (sabe-se
quais as ações devem ser perpetradas mas, por alguma razão, elas não o são) devem ocorrer.
No entanto, quando observa-se os cruzamentos dos dados referentes aos valores mínimos, percebese que o projeto corre grande risco de não ser implementado com sucesso, pois as respostas dos
três grupos estudados encontram-se no quadrante 3. Nesse caso, conforme Slevin e Pinto (1987),
além dos erros I e IV, deve-se atentar também para os do tipo II (adotar uma ação que não deveria
ter sido adotada) e III (resolver o problema errado por meio de uma ação efetiva).
Tais constatações são importantes, pois, ainda que apresente aparentemente um viés negativo,
o caso não está perdido. Rabechini Jr. (2007), adotando a mesma metodologia, cita um
estudo realizado em uma empresa nacional de agronegócio em que os resultados foram
bastante similares. O fator crítico Alta Administração foi um dos que recebeu as melhores
pontuações, enquanto fatores clientes e comunicações precisaram de mais atenção e receberam
recomendações que culminaram em um redirecionamento gerencial do projeto.
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3 | CONCLUSÃO
O objetivo do estudo foi analisar como os fatores críticos de sucesso, sob a ótica dos stakeholders,
impactam na eficácia do projeto de implantação do CDAer.
A metodologia empregada permitiu investigar que os fatores críticos de sucesso, para a maior
parte dos stakeholders do G2 e G3, estão atendendo o que se espera do projeto e que o
mesmo apresenta uma eficácia estratégica maior do que tática. Contudo, o estudo também
mostrou que existem atores importantes (G4) insatisfeitos, pois o projeto carece de uma
estratégia adequada de comunicação e de engajamento no processo. A análise dos valores
mínimos mostrou ainda os tipos de erros potenciais do projeto, segundo os stakeholders: a
heterogeneidade.
O trabalho deixa algumas lições. A primeira delas é o entendimento de que uma gestão
distante dos principais interessados gera insegurança e leva à redução do apoio para a condução
das atividades necessárias. A segunda é que a conscientização e o apoio dos principais atores
envolvidos deve ser determinante na estruturação da proposta de criação do CDAer. E,
por fim, o projeto deve apresentar um diagnóstico de seus problemas, principalmente os
relacionados a clientes, pessoal, recursos financeiros e estrutura organizacional, respeitando-se
o balanceamento estratégico-tático da proposta desde o começo.
Diante dessas lições, surgem recomendações a serem adotadas para a correção dos rumos do
projeto. Dentre elas, destaca-se o desenvolvimento de um plano de comunicação, visando
a melhorar a troca de informações entre os gestores do projeto e os stakeholders. Outra
sugestão é que se deve preparar e definir um processo de suporte aos clientes e beneficiários
do CDAer, procurando envolvê-los no projeto e aprimorando o escopo do planejamento de
implementação elaborado. Associa-se ainda a necessidade de identificar as razões que levaram
alguns stakeholders a não apoiarem a criação do CDAer e, dessa forma, propor um plano de
contingências que assegure um redirecionamento adequado das ações a serem implementadas.
Além disso, propõe-se aumentar a eficácia tática do projeto, mapeando e detalhando as
funções do pessoal e os recursos que serão empregados no CDAer.
Ainda que não tenha sido possível analisar as respostas do G1, deve-se considerar que esse
grupo é composto pelos mais poderosos stakeholders, responsáveis pelas decisões finais
relacionadas ao projeto. Sendo assim, a aproximação e a busca por orientação desses atores
deve ser uma constante durante todo o processo.
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RESUMO

A falta de planejamento estratégico das confederações esportivas é um grande risco aos objetivos estratégicos do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Este trabalho propõe pesquisar,
através de um questionário, quais são os itens falhos e de que forma eles são aplicados nas
organizações, para então relacionar os resultados com o desempenho esportivo de cada uma
delas. A partir daí, é possível verificar quais pontos são essenciais e quais podem ser considerados irrelevantes para o dia a dia de uma confederação.
Por meio dos resultados obtidos, percebe-se que a qualidade do planejamento contribui para
o número de medalhas olímpicas conquistadas (aqui o critério utilizado para medir o sucesso esportivo) pelas modalidades; e várias delas disseram ignorar ou realizar informalmente
alguns itens de planejamento considerados essenciais na literatura. O problema da informalidade, inclusive, é recorrente em outras áreas das organizações, impossibilitando uma boa
comunicação com os funcionários e a consequente propagação do planejamento. Além disso,
notou-se também que certos itens mostraram-se dispensáveis para os bons resultados esportivos, ratificando a singularidade do esporte em nosso país.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Esporte, Confederações, Sucesso Esportivo.

ABSTRACT

The lack of strategic planning by the sports federations is a great risk to the strategic goals of the
Brazilian Olympic Committee (COB). This present study aims to research, through a questionnaire, which items and how they are applied in the organizations, and then relate the results to the
sportive result of each one of the federations. From then on, it is possible to identify which items are
essential to our sports scenario and which ones are irrelevant to the day by day of a confederation.
Through the obtained results it is noticed that the quality of planning indeed contributes to the
number of olympic medals conquered (being the criteria used to measure sportive success) by the
modalities; several sports claimed ignoring or informally performing some planning items considered essential to the literature. The informality issue is recurrent in this kind of organization even
in other areas, making flawed the communication with the employees and the consequent spreading of the overall planning. Furthermore, it was also noticed that some more items proved to be
dispensable for good sports results, confirming the singularity of the sport in our country.
Keywords: Strategy Planning, Sports, Federations, Sports Success
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1 | INTRODUÇÃO
O Comitê Olímpico do Brasil e suas confederações filiadas
Em 2009, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) começou a traçar o seu planejamento
estratégico visando aos Jogos Olímpicos de 2016, resultando em um mapa estratégico que
descreve todos os objetivos da organização, incluindo stakeholders, resultados e projeção para
o futuro. Estabeleceu-se como principal meta chegar ao Top 10 em número total de medalhas
já nos Jogos Olímpicos Rio 2016, mantendo o patamar nas edições subsequentes.
No entanto, o COB não é o maior responsável por atingir esse objetivo. Por definição, o papel
de um Comitê Olímpico Nacional (CON) é cuidar das delegações que são levadas para as
diversas missões esportivas (Jogos Olímpicos, continentais etc.), ficando o desenvolvimento
esportivo do país sob a responsabilidade do Ministério do Esporte e das confederações.
Atualmente, o programa olímpico conta com 29 esportes, cujas confederações nacionais são
filiadas ao COB e mantém contato constante com a entidade. O COB é responsável por
repassar, desde a aprovação da Lei Agnelo/Piva em 2001, uma quantia proveniente da loteria
nacional a cada uma delas, monitorando despesas e desempenho esportivo.
Abaixo, encontra-se a divisão por esportes das medalhas brasileiras em Jogos Olímpicos. Esses
números serão utilizados na análise de dados da pesquisa, relacionando o sucesso esportivo de
uma confederação ao seu planejamento:
Tabela 01: Distribuição das medalhas brasileiras em Jogos Olímpicos
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ESPORTE

OURO

PRATA

BRONZE

TOTAL

VELA

6

3

8

17

ATLETISMO

4

3

7

14

JUDÔ

3

3

13

19

VÔLEI DE PRAIA

2

6

3

11

VÔLEI

4

3

2

9

TIRO ESPORTIVO

1

1

1

3

NATAÇÃO

1

4

8

13

FUTEBOL

-

5

2

7

BASQUETE

-

1

4

5

HIPISMO

1

-

2

3

GINÁSTICA

1

-

-

1

TAEKWONDO

-

-

1

1

PENTATLO

-

-

1

1

BOXE

-

1

3

4

TOTAL

23

30

55

108
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O Planejamento Estratégico
O planejamento estratégico em organizações esportivas é pouco estudado e de rara literatura.
Por isso, é importante pesquisar sobre o assunto baseando-se em organizações com fins
lucrativos e tentar passar seus conceitos para o mundo esportivo. Hooleu e Saunders e Piercy
(2006, p. 24) afirmam:
“A essência do desenvolvimento de uma estratégia de marketing para uma empresa é assegurar que as
capacidades da empresa correspondam ao ambiente do mercado competitivo no qual ela opera, não
apenas hoje, mas também num futuro próximo. No centro da estratégia está a necessidade de avaliar
criticamente tanto o perfil de recursos da organização quanto o ambiente que ela enfrenta.”

Esse pensamento corrobora com o que Kotler (2006) defende, que o planejamento estratégico
baseie-se em alguns itens: definição da missão, análise do ambiente, estabelecimento de metas,
formulação de estratégias, elaboração e implementação de programas e feedback/controle. Com
eles, forma-se uma cadeia de ações indissociáveis e imprescindíveis para o sucesso das operações.
Todos esses itens são semelhantes em organizações esportivas e compõem um ciclo fundamental
para a operação do planejamento estratégico:

Figura 01 - Fluxo constante de um planejamento estratégico

É muito importante que toda a organização conheça e entenda os conceitos e as expressões que
fazem parte de um planejamento, conseguindo assimilar os objetivos e o plano operacional.
Eles devem estar informados e motivados, principalmente em um ambiente cheio de variáveis
como o esportivo. Segundo Roche (2002, p. 21), quando os mesmos desconhecem tais
objetivos, eles tendem a tornar procedimentos, processos e sistemas de trabalho como o seu
objetivo mais importante, que é um problema recorrente em organizações esportivas.
Ao mesmo tempo em que promove a motivação, o planejamento ajuda a todos reconhecerem
a visão da organização, em um cenário no qual é frequente parecer tão distante do trabalho
do dia a dia, colocado de lado; ele também demonstra certa liderança pelo fato de formalizar
um documento que direciona o rumo a ser seguido pela organização. TSE Consulting (2013,
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p. 59) acredita que a principal contribuição possa ser a partir da captação de patrocinadores,
quando a organização esportiva passa a ter uma imagem mais “séria” e mais bem aceita no
mundo corporativo.
Roche (2002, p. 52) também cita diversos aspectos do planejamento estratégico que podem
ser discutidos e exigidos nas confederações esportivas:
• Formalidade: ter algo tangível; plano que reúna e integre todos os elementos em jogo;
• Globalidade: deve ser sempre global em relação à organização, vinda de cima para baixo
e sem juntar apenas o planejamento de cada departamento;
• Realismo: A prática regular de elaborar um planejamento estratégico proporciona uma
aproximação cada vez maior à realidade;
• Flexibilidade: o planejamento deve ser capaz de se adaptar às mudanças do ambiente, às
situações favoráveis ou desfavoráveis que podem ocorrer;
• Continuidade: todas as ações a desenvolver nos prazos estabelecidos devem estar
alinhavadas para garantir a continuidade do processo;
• Aceitação do plano pelo conjunto da organização: deve ser um processo que impregna a
cultura da identidade.
As confederações e seus planejamentos estratégicos
Apesar da garantia da verba proveniente da Lei Agnelo/Piva anualmente, muitas confederações
não conseguem formalizar um planejamento que as guiem por meio de suas temporadas,
mirando competições e objetivos mais importantes. Em algumas oportunidades, nota-se que
essas até fazem um planejamento estratégico, mas não conseguem formalizá-lo ou repassá-lo
a seus colaboradores.
Como atualmente o COB vem atuando cada vez mais próximo das confederações, como
parceiro, fiscal e monitor de passos e conquistas, talvez ajudá-las em relação aos planejamentos
estratégicos possa reduzir o risco aos objetivos de seu mapa estratégico. Ainda que não tenha
muita influência nos Jogos Olímpicos Rio 2016, essa medida seria importante na continuidade
do seu próprio mapa estratégico, visando às futuras edições do maior evento esportivo do
mundo.
O COB, inclusive, já auxiliou algumas confederações no desenvolvimento de seus
planejamentos estratégicos, como a Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO).
A partir da proposição de um modelo com itens fundamentais de planejamento estratégico,
que já estejam em execução por certas confederações de sucesso, fica mais simples até mesmo
de cobrá-las quanto à implementação do planejamento. Como muitas não têm uma visão
empresarial e podem até não saber como fazê-lo, um modelo torna-se o passo inicial para o
seu desenvolvimento.
Objetivos da pesquisa
O objetivo principal está relacionado à obtenção de um padrão de planejamento estratégico
executado nas confederações, permitindo que o COB as ajude em seu desenvolvimento. Com
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esse suporte, o COB poderia diminuir o risco aos seus objetivos estratégicos, colaborando com o
cumprimento de suas metas esportivas e gerenciais. Assim, tentaria atuar diretamente no esporte
(sua atividade-fim) e direcionar melhor seus recursos visando a melhores resultados esportivos.
Com a pesquisa, será possível identificar os itens de planejamento estratégico de confederações
de diferentes tamanhos e resultados esportivos, analisando a possível relação entre a qualidade
do planejamento e a quantidade de medalhas olímpicas conquistadas até os Jogos Olímpicos
de Londres 2012.
Por fim, será proposta uma lista, através da análise de resultados, com todos os itens
considerados essenciais para o sucesso das confederações, independentemente de seu tamanho
e uma análise dos itens que não surtiriam muito efeito se aplicados nas organizações.

2 | DESENVOLVIMENTO
Em um primeiro momento, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para determinar as
etapas e os itens fundamentais de um planejamento estratégico. Essa pesquisa foi baseada
em empresas tradicionais para, na sequência, encontrar conceitos adaptados à cultura de
uma organização esportiva.
A partir desse levantamento, foi criado um questionário de pesquisa1 no modelo survey,
distribuído aos responsáveis pelo planejamento das 29 confederações filiadas ao COB
e responsáveis por modalidades que integram o programa olímpico dos Jogos Rio 2016,
buscando conhecer quais itens do planejamento estratégico são realizados, formal ou
informalmente, e quais são as ferramentas utilizadas.
Uma das perguntas do questionário esteve ligada à confederação da pessoa, pois na tabulação
dos dados, suas respostas seriam relacionadas ao desempenho olímpico.
A partir do cruzamento de dados, pode-se checar quais itens de planejamento estratégico e
quais ferramentas estão diretamente vinculadas ao sucesso (ou não) das confederações.
Primeiramente, foram questionados os itens e as ferramentas realizadas pelas confederações:
• Declaração de missão e visão
• Visão de futuro
• Análise do ambiente interno e externo
• Matriz SWOT
• Balanced scorecard
• Análise da cadeia de valor
• Análise de portfólio (Princípio de Pareto)
• Definição de objetivos
• Objetivos S.M.A.R.T.
• Formulação e implementação de um plano estratégico

1. Disponível em http://pedrocunha.questionpro.com
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• Análise de clientes
• Segmentação
• Feedback e controle
• Definição de indicadores
Além disso, eles foram questionados também sobre a importância de acreditar que o
planejamento estratégico tem nos resultados esportivos de sua confederação; sobre a
comunicação interna do planejamento estratégico; e sobre o cumprimento de objetivos e
metas formalizados nos planejamentos estratégicos.
Resultados
As respostas obtidas vieram das seguintes confederações:
• Confederação Brasileira de Vela (CBVela)
• Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP)
• Confederação Brasileira de Basketball (CBB)
• Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama (CBHG)
• Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
• Confederação Brasileira de Tênis (CBT)
• Confederação Brasileira de Badminton (CBBd)
• Confederação Brasileira de Voleibol (CBV)
• Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM)
• Confederação Brasileira de Golfe (CBG)
• Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM)
• Confederação Brasileira de Rugby (CBRu)
• Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa)
• Confederação Brasileira de Esgrima (CBE)
• Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC)
• Confederação Brasileira de Hipismo (CBH)
• Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco)

Planejamento Estratégico
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Formalmente

Informalmente

Não faz

21,05%

73,68%

5,26%

Missão

40%

53,33%

6,67%

Visão

40%

60%

-

Visão de Futuro

53,33%

46,67%

SWOT

53,33%

20%

26,67%

Balanced Scorecard

26,67%

13,33%

60%

Análise de cadeia de valor

26,67%

13,33%

60%

Princípio de Pareto

13,33%

13,33%

73,33%

Plano Estratégico

60%

40%

-
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Importância do planejamento

Comunicação interna do
planejamento

Objetivos SMART

Muito importante

Importante

Pouco importante

86,67%

13,33%

-

Muito boa

Boa

Deficiente

13,33%

60%

26,67%

Específicos

Mensuráveis

Alcançáveis

Realistas

Tempo
definido

100%

100%

86,67%

86,67%

93,33%

Feedback e Controle

Com indicadores

Sem indicadores

Não faz

60%

26,67

13,33%

Sim

Não

Projetos de acordo com o
planejamento estratégico

86,67%

13,33%

Influência do planejamento
estratégico nos resultados
esportivos

100%

-

É importante comentar também que, em um campo aberto para comentários sobre essa relação
entre confederações e planejamento estratégico, muitos dos entrevistados citaram a necessidade
de mais capacitação de seus recursos humanos como um dos principais motivos para a não
elaboração de alguns itens do planejamento estratégico e/ou o não cumprimento deles.
Análise dos Resultados
Primeiramente, destaca-se o fato de diversas confederações ignorarem a formalização (ou
mesmo a execução) de itens que a literatura diz ser muito importante, como declaração
de missão e visão. Segundo diversos autores, isso é fundamental para o conhecimento do
planejamento da organização pelos colaboradores e, consequentemente, o seguimento do
plano estratégico.
No campo da comunicação do planejamento estratégico, fica claro que nem todas as
confederações conseguem fazê-la como deveriam. Quatro delas, inclusive, declararam que
seus colaboradores são pouco informados. Nesse grupo incluem-se: uma organização com
muito sucesso e medalhas; uma organização com sucesso esporádico, sem conseguir manter
um padrão de resultados; e outras duas sem resultados expressivos. Portanto, conclui-se que
esse problema atinge todos os níveis de confederações, podendo se agravar se considerarmos
que algumas delas possuem diversas modalidades, com diferentes equipes. Ou seja, se não
houver uma comunicação integrada entre as áreas, torna-se difícil que todas caminhem rumo
ao mesmo objetivo.
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Além disso, por mais difícil que seja a situação de algumas confederações, em uma das respostas
foi declarado que a organização não faz planejamento estratégico, formal ou informal,
demonstrando um total despreparo para os obstáculos pertinentes a qualquer esporte no país.
Coincidentemente, essa confederação nunca obteve resultados expressivos sequer em âmbito
nacional. Para conseguir um bom resultado nos próximos Jogos Olímpicos, terá que ver um
de seus atletas registrar uma marca inédita na carreira.
Em outra ponta dos resultados, a confederação com mais sucesso esportivo e medalhas
olímpicas é a que demonstrou estar mais preparada em termos de planejamento. Os únicos
itens que não realiza são: Balanced Scorecard, Análise da cadeia de valor e Pareto (todos de
difícil aplicação no esporte, se não por profissionais altamente capacitados). Não por acaso,
esses itens foram pouco citados pelas confederações.
Quanto à definição de objetivos, um resultado mais do que esperado: a maioria declarou
que seus objetivos atendem à classificação de S.M.A.R.T. (facilmente definidos no esporte).
Apesar disso, duas confederações declararam que seus objetivos não são realistas, o que mostra
que todo o planejamento pode ser ineficiente e comprometer o futuro da organização. Não à
toa, são duas confederações que possuem altas metas para as próximas grandes competições,
mas não têm demonstrado resultados condizentes com os esperados para o futuro.

3 | CONCLUSÃO
A pesquisa permitiu visualizar que o modo como as confederações tratam o seu planejamento
está longe do ideal. Obviamente, somente analisar o nosso cenário esportivo com essa visão
seria inconclusivo. Porém, percebe-se que não é dado o devido valor a um item simples,
presente em qualquer organização.
Muitas variáveis precisam ser estudadas para se chegar a uma conclusão dos motivos de
um país com dimensões continentais não ser tão bem-sucedido esportivamente quanto os
seus semelhantes no mundo inteiro. Talvez seja um passo de cada vez, e o primeiro pode
ser dado observando internamente os maiores responsáveis pelo desempenho dos nossos
atletas de alto rendimento.
De acordo com a pesquisa realizada e baseando-se nas respostas das confederações mais
vitoriosas, seria válido que uma confederação perseguisse pelo menos os seguintes itens de
planejamento estratégico:
• Declaração de missão e visão;
• Visão de futuro;
• Análise SWOT;
• Definição de plano estratégico;
• Objetivos S.M.A.R.T.;
• Feedback e controle.
Além disso, de acordo com a literatura e analisando os dados obtidos, uma boa comunicação
interna do planejamento estratégico é um dos fatores determinantes para o sucesso. Percebeuse que as confederações com maior sucesso esportivo são aquelas cujos colaboradores estavam
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muito bem informados sobre as decisões e os próximos passos. Esse fato pode até ser colocado
como um divisor de águas para os esportes medalhistas e os sem medalhas em Jogos Olímpicos.
Notou-se também que a Análise da Cadeia de Valor e o Princípio de Pareto são itens não
praticados nas confederações com maior sucesso; logo, entende-se que não são primordiais
no nosso cenário esportivo.
Esses elementos não são suficientes para determinar quantas medalhas serão ou não
conquistadas. Mas se cada stakeholder cuidar melhor da sua parte, todos terão seus caminhos
facilitados, sobretudo o COB, que tem pouca ingerência e, muitas vezes, é quem mais sofre
pressão por resultados.
Faz-se necessária uma análise mais profunda da qualidade do planejamento de cada
confederação; pode-se considerar, inclusive, uma surpresa tantas respostas positivas em relação
a alguns itens pesquisados. Talvez fosse interessante reduzir a quantidade de organizações para
aprofundar a pesquisa, entrando em detalhes que qualifiquem, e não apenas quantifiquem o
planejamento estratégico de tais confederações.
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ANEXO I - MAPA ESTRATÉGICO DO COB
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO (DISPONÍVEL EM HTTP://
PEDROCUNHA.QUESTIONPRO.COM)
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RESUMO

A maior parte dos atletas de alto rendimento não se prepara ao longo da vida para o momento
da transição de carreira. Por inúmeros motivos, principalmente a carga horária de treinos e
competições, eles tendem a se dedicar exclusivamente ao esporte praticado. E, ao fim de suas
carreiras, encontram dificuldades para se engajarem em outras atividades profissionais (falta
de experiência e preparo). Em diversos países, há programas de apoio ao atleta, preparandoo para o momento de sua aposentadoria esportiva e tornando-o capacitado para competir
também no mercado de trabalho. O Brasil ainda carece de programas consistentes que cumpram esse papel. O presente trabalho identificou, através de uma entrevista com 20 atletas de
alto rendimento, as expectativas em relação ao momento da transição de carreira, e propõe
soluções a serem administradas ao longo da carreira dos atletas para que o impacto causado
por essa transição seja absorvido da melhor forma possível.
Palavras-chave: Transição de Carreira, Gestão de Organização Esportiva, Mercado de
Trabalho.

ABSTRACT

Most elite athletes do not prepare, throughout their sporting life, for the moment of career
transition. For numerous reasons, mainly the workload of training and competition, these
athletes tend to devote themselves exclusively to the sport practiced. At the end of their careers, they find it difficult to engage in other professional activities (lack of experience and
preparation). In many countries, there are effective athlete support programs, preparing them
for the moment of their retirement from sport and making them able to compete for a spot
in the labor market. Brazil still lacks consistent programs that fulfill that role. This work has
identified, through an interview with 20 high-performance athletes, the expectations for the
time of career transition, and proposes solutions to be administered throughout their sporting careers so that the impact of transition is absorbed as best as possible.
Keywords: Career Transition, Management Sport Organization, Job Market.
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1 | INTRODUÇÃO
A carreira de um atleta de alto rendimento impõe muitos sacrifícios. Além de dedicação
exclusiva, a maior parte não consegue exercer atividades paralelas ao esporte que praticam.
Entre os treinos exaustivos e a pressão de técnicos, patrocinadores e familiares, o atleta não
encontra tempo e estímulo para buscar qualificações em sua área de interesse.
Enquanto estão competindo e, acima de tudo, sobressaindo-se no esporte, eles conseguem
manter a estabilidade financeira e profissional. Mas, em algum momento, sua “vida útil”
no esporte não será mais a mesma e virá a aposentadoria. A que ele se dedicará quando esse
momento chegar? Como ele se sustentará? Quais serão suas alternativas à vida a qual se
dedicou por tempo integral?
Às vésperas de sediar os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos do continente sulamericano, nosso país se arma de políticas que venham a aumentar significativamente o
número de medalhas em relação às edições passadas. Sob essa pressão, nossos atletas treinam
como nunca, amparados por recursos jamais imaginados, ignorando ainda mais as ações que
possam prepará-los para o futuro. Ações que deveriam permear toda uma carreira esportiva
(NUETEGEM, 2011). O presente trabalho justifica-se uma vez que estuda a situação atual
de nossos atletas e suas expectativas perante o atual mercado de trabalho, propondo atividades
que possam melhor prepará-los para, ao final da carreira, encontrar seu espaço.
O trabalho apresenta como problema: as dificuldades que os atletas de alto rendimento
enfrentam ao ingressar no mercado de trabalho após anos e até décadas de serviços prestados
ao país e aos stakeholders.
O objetivo geral deste estudo é propor um conjunto de ações que contribua para minimizar
essas dificuldades. Como objetivos estratégicos, elencamos: uma estrutura de apoio durante a
carreira que disponibilize ao atleta as condições necessárias a uma transição bem-sucedida ao
mercado de trabalho.

2 | DESENVOLVIMENTO
Ademais da pesquisa bibliográfica, o método utilizado foi a aplicação de dois questionários
contendo 21 perguntas relativas à carreira, às expectativas e ao preparo dos atletas brasileiros
de alto rendimento para enfrentarem a transição de carreira. Eles foram disponibilizados
para 20 esportistas e, a partir de suas respostas, foram elaborados os itens 2.3 e 2.4 do
presente trabalho.
Dentre o grupo de 20 atletas de variados esportes (natação, judô, basquete, vôlei, ginástica,
atletismo e remo), foram buscados aspectos semelhantes da carreira deles. Como critério de
homogeneidade, selecionamos apenas componentes de seleções brasileiras. Apesar de não
pertencerem a mesma modalidade esportiva, eles possuem trajetórias e experiências com o
esporte que os aproximam. Os elementos levados em consideração foram: o tempo de prática
esportiva, o tempo de dedicação exclusiva à prática esportiva e a participação em grandes
eventos esportivos (Campeonatos Mundiais ou Jogos Olímpicos). Outra característica
comum importante é o fato de que, segundo Stambulova (apud BRANDÃO, 2000, P.54),
todos se encontravam no último ciclo de sua vida útil como atleta.
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Todos são profissionais que vivem exclusivamente do esporte, tendo chegado aos níveis mais
altos da hierarquia esportiva e participado de um dos dois maiores eventos de seus esportes. São
indivíduos facilmente reconhecidos por suas conquistas e, juntos, conquistaram 9 medalhas
olímpicas e 11 em Campeonatos Mundiais. A expectativa é coletar dados, expectativas e
impressões de um grupo de elite que tem chances reais de representar o Brasil nos Jogos
Olímpicos Rio 2016.
Entretanto, dos 20 atletas inicialmente contatados, quatro foram excluídos da pesquisa por
conta dos seguintes critérios: a não conclusão de 100% da pesquisa e não possuírem, no
mínimo, duas fontes de recursos (patrocínios)1.
2.1. Contextualização
Programas de transição de carreira já são colocados em prática em países como: Austrália,
Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Brasil, entre outros. Receberão destaque
aqueles que se encontram mais adiantados, promovendo transformações práticas e efetivas na
vida de atletas e ex-atletas.
A Austrália, por exemplo, incentiva o atleta a planejar a sua carreira em curto e longo prazos,
tentando equilibrar a vida esportiva com formações complementares que serão necessárias ao
tentar uma vaga no mercado de trabalho.
De acordo com Neutegem (2011, p.14):
“O objetivo do programa é prestar serviços em nível nacional consistente que vão ajudar os atletas da
elite a realizar a educação, a vocação e o desenvolvimento pessoal, oportunidades ao perseguir e alcançar
a excelência no esporte. (...) promove uma abordagem integrada à excelência desportiva, ajudando atletas
por meio de um processo de: autoexploração, tomada de decisões e planejamento de curto e longo prazo
nas áreas de carreira, educação e desenvolvimento pessoal. Isso garante que atletas participem de forma
proativa, e de efetivamente gerenciar sua própria carreira, educação e necessidades de desenvolvimento
pessoal.”

O programa australiano teve início na década de 1990 e atualmente conta com diversos
centros esportivos e academias que formam uma rede de apoio (ACE Network), sendo
acessada por mais de 3000 atletas amadores e profissionais.
Já os Estados Unidos promovem um plano de desenvolvimento para o atleta, incluindo
educação, emprego e serviços comunitários. O vínculo entre educação e esporte está muito
presente, oferecendo uma bolsa de estudos no valor de US$ 20 mil anuais. Os atletas participam
de oficinas que os orientam sobre vários assuntos: “fazer escolhas inteligentes; Psicologia do
Esporte; Nutrição Esportiva; habilidades de entrevista; falar em público; construção de sites
pessoais e abuso de substâncias” (NEUTEGEM, 2011, p.16).
No Reino Unido, o programa de orientação e auxílio aos atletas na transição de carreira é
dividido em 3 categorias: atleta aspirante a tempo integral; atleta de tempo integral; e atleta em
transição de carreira. Ele oferece “aconselhamento na procura de emprego; planejamento de
carreira; assistência educação; manutenção de transição por 3-6 meses; habilidades, tais como
1. O mínimo de duas fontes de recursos (patrocínios) como critério de inclusão na pesquisa foi por entendermos
que esse é o número mínimo necessário para que um atleta seja considerado de alto rendimento e realmente
competitivo, com chances concretas de representar o Brasil em 2016.
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a gestão do tempo, mídia e finanças” (NEUTEGEM, 2011, p.15). A Associação Olímpica
Britânica criou uma parceria com a ADECCO2, uma das empresas líderes mundiais em
soluções de Recursos Humanos, para disponibilizar cursos, treinamentos, oficinas e apoio no
que diz respeito ao preparo a mercado de trabalho e gestão de empreendimentos, de tempo,
de finanças etc. Mas tudo isso sem que o atleta se descuide de sua carreira olímpica. Para
usufruir do programa britânico, os atletas (incluindo os do País de Gales e da Escócia) devem
pertencer ao chamado World Class Performance Program, que reúne cerca de 1400 atletas.
No Brasil, o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), setor de educação do Comitê Olímpico do
Brasil (COB) desenvolveu o Programa de Apoio ao Atleta (PAA). Em sua primeira edição,
ele auxiliou 12 atletas olímpicos na transição de carreira. No segundo semestre de 2013, uma
nova turma, de 8 atletas, foi composta:
“[...] para uma série de palestras e dinâmicas, com o objetivo principal de trocar informações sobre as
novas possibilidades de profissão, pós-carreira de atleta. Os oito medalhistas olímpicos ou pan-americanos
encontraram especialistas da área de gestão, ex-atletas, entre outros profissionais, para debater como
enfrentar o mercado de trabalho de forma planejada e coerente com suas aptidões.” (COB)

A proposta do COB está baseada em três pilares: os jovens atletas, os atletas de alto rendimento
e os atletas em transição de carreira. Desses três, os dois primeiros ainda estão em construção.
Já o último está em andamento e atendeu 20 atletas desde a sua criação.
Contudo, no Brasil, o auxílio é destinado apenas aos atletas em fim de carreira ou mesmo
ex-atletas. Isso significa que ainda não começamos a implementar medidas para o decorrer da
carreira esportiva do atleta.
De forma resumida, foram apresentadas algumas soluções que minimizam o problema da
transição de carreira em diferentes países. Porém, os variados programas só existem a partir
de financiamentos e parcerias que assegurem suas atividades. As parcerias são de extrema
importância para que o auxílio aos atletas seja prestado. Como exemplo, temos universidades
e faculdades, agências de colocação e recrutamento de carreira e o setor corporativo. Esses
setores podem auxiliar os programas e, consequentemente, os atletas, oferecendo segundo
Neutegem (2011, p.18):
“Assistência de carreira pessoal: um coach de carreira pessoal para auxiliar os atletas durante todo o
programa; colocação de trabalho: Adecco vai ajudar na colocação profissional para os atletas. Estes podem
ser flexíveis, parte do tempo ou integral, ou estágios; programas/oficinas: há um foco em desenvolvimento
de carreira e habilidades para a vida – formação através de cursos, tais como: redes, currículo escrito,
técnicas de entrevista, gestão do tempo, e se tornar empreendedor. Esses programas são normalmente 4
horas de duração, no entanto, para atletas são condensados em 2 horas. Há também um foco específico
sobre a escrita do resumo, avaliação das carreiras pessoais e desenvolvimento de plano de carreira”.

A “vida útil” de um atleta não é infinita e pode ser interrompida por diversos motivos
diferentes e a qualquer momento. A idade é apenas um dos fatores, mas não o único capaz de
interromper sua trajetória olímpica. Os programas que auxiliam os atletas ao longo de suas
vidas, visando a uma transição de carreira mais bem-sucedida, como os citados anteriormente,
acompanham e apoiam todas as fases da carreira, tanto no que diz respeito à própria carreira
quanto ao que concerne a vida pessoal, intelectual, social e profissionalizante.
2. ADECCO. Quem somos. Disponível em: http://www.adecco.com.br/quem-somos/adecco-no-mundo.aspx.
Acesso: 20/04/2014
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São processos longos de preparação, capacitação, apoio emocional e investimentos técnicos
e intelectuais. Isso significa que o cuidado e a preocupação com o momento da transição da
carreira, da aposentadoria, deve permear toda a vida esportiva do atleta. Não existe resultado
imediato. Quando a transição ocorrer, o atleta já deve estar preparado e disposto a se adaptar a
novas oportunidades, circunstâncias e trabalhos. De acordo com Brandão et al. (2000, p. 54):
“O sucesso na transição de carreira esportiva exige a busca pela autonomia pessoal durante a carreira
esportiva e a consciência sobre formas de investimento, reinvestimento e desligamento dentro e/ou
fora da área esportiva. Alguns atletas negligenciam a importância desta preparação, iludidos de que a
notoriedade atlética irá resolver todos os seus problemas.”

A transição de carreira é estudada há algum tempo e modelos foram criados para explicar esse
momento, casos da Tanatologia e da Gerontologia Brandão et al. (apud BRANDÃO, 2000,
p.58). O primeiro é baseado na ideia de morte: no fim da carreira, há uma ruptura do atleta
com a sua própria vida. O segundo consiste na ideia do envelhecimento: perda constante da
atividade do atleta e de seu desligamento do esporte. Cada um deles abriga diversas teorias
para a compreensão desse momento. O problema é que a transição de carreira não se trata
de um momento, trata-se de um processo. A partir de então, novas visões sobre o tema
começaram a ser analisadas, pensadas e produzidas.
Segundo Brandão et al. (2000), o investimento na “pré-retirada” é apontado como um
dos principais fatores para uma transição da carreira saudável. Essa posição ratifica toda a
análise realizada até aqui, ou seja, a aposentadoria de um atleta deve ser planejada, pensada,
estruturada, antes que ela ocorra, e não nos momentos finais ou críticos da carreira. “A
qualidade da adaptação para a transição de carreira depende do passo anterior ao processo de
retirada” (apud BRANDÃO, 2000. P.53).
Stambulova também chamou atenção para o ciclo de vida de um atleta, identificando as
etapas pelas quais ele passa desde seu ingresso à prática esportiva até a sua aposentadoria.
Cada nova etapa se configura um desafio e não deixa de ser uma transição superada ou não
pelo atleta. Stambulova identifica esse ciclo de vida a partir de cinco estágios:
a. Início da especialização esportiva;
b. Treinamento intensivo dentro da categoria escolhida;
c. Transição para a categoria adulta, seguida da obtenção de altas marcas ou resultados;
d. A passagem de amador para profissional;
e. Transição do topo para o início do fim da carreira.
Dentre essas cinco fases, a mais preocupante, na maioria dos casos, é a última. Ao longo das
outras, o atleta não tem uma mudança significativa de interesses e objetivos de vida. Apesar
de haver mudanças no ritmo, na rotina e na dedicação, em cada transição dessas há também
o patrocínio, a injeção de ânimo e as metas traçadas com mais rigor. Os desafios continuam
na própria carreira esportiva. Na última transição, por sua vez, costuma haver uma ruptura
na vida do atleta, passando a ser ex-atleta e, com isso, desestabilizando-se financeiramente,
emocionalmente, psicologicamente e socialmente.
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2.2. Requisitos para ingressar no mercado de trabalho
Este item apresenta as exigências do mercado de trabalho para a contratação de novos
profissionais em diversas áreas e os requisitos que os tornam aptos a concorrer a uma vaga no
mercado de trabalho, possibilitando um melhor direcionamento ao atleta.
Ao consultarmos diversos sites, destacamos como os principais requisitos: nível de escolaridade,
conhecimentos de idiomas e das ferramentas de informática e experiências práticas anteriores.
Essas qualificações pesam no currículo do candidato, assim como a participação em seminários,
congressos, workshops e atividades que possam complementar a sua formação. Os requisitos
são muito importantes para que o candidato possa ser chamado a uma entrevista. Investir em
aprimoramento profissional e intelectual é uma opção segura e imprescindível para entrar no
mercado de trabalho.
Outro item que pode ser relevante – e deve ser observado – é a idade do candidato. Elas variam
bastante de acordo com a função exercida, a área escolhida e a atividade desempenhada.
Porém, para um candidato com idade mais avançada - a partir dos 40 anos - conquistar um
emprego requer mais esforço, preparo e dedicação em comparação ao candidato jovem. Por
sinal, é comum termos atletas, no final da carreira esportiva, muito próximos dessa faixa
etária (40+).
Uma das principais preocupações acerca dos candidatos acima de 40 anos é a desatualização
em relação ao mercado de trabalho. Acredita-se que esses candidatos não investem mais em
cursos complementares, estacionando perante as novas tecnologias e dinâmicas implementadas
no mercado de trabalho. Segundo Gasparin e Cavallini (web. 2010):
“Araújo ressalta a necessidade de o profissional estar familiarizado com recursos da informática e com
um segundo idioma. ‘Algumas dificuldades podem surgir a partir dessa idade, principalmente quando o
profissional não busca, ao longo da carreira, a preparação e o aperfeiçoamento adequados para o exercício
da profissão, bem como para os desafios que surgem todos os dias na sua área de atuação’.”

O mercado do primeiro emprego deseja pessoas jovens, normalmente recém-saídas das
universidades, munidas de diplomas de graduação e até pós-graduação, hábeis em um
segundo idioma, que dominem ferramentas de informática e tenham experiência prática na
área escolhida (estágios, seminários, congressos e workshops). Além disso, eles precisam se
apresentar bem fisicamente, falar bem e demonstrar habilidades interpessoais.
Conforme veremos na pesquisa realizada, os atletas possuem muitas dessas exigências, mas
vão além, pois acostumados a adversidades, têm facilidade de trabalhar em grupo e lidam bem
com a pressão. Acreditamos que com as devidas adaptações às exigências do mercado atual,
eles serão disputados pelos principais contratantes.
2.3 Os atletas possuem os requisitos necessários ao mercado de trabalho?
A pesquisa foi realizada com 16 atletas de alto rendimento, buscando mapear, a partir dessa
amostra, suas expectativas sobre o momento da transição de carreira.
Os questionários (ANEXO 1 e 2) são compostos por 21 perguntas objetivas. A partir das
respostas coletadas, será possível entender melhor as ineficiências do nosso sistema esportivo
quanto à transição de carreira e como elas podem ser amenizadas.
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Os critérios de inclusão da amostra foram: participação em um dos dois principais eventos
esportivos (Jogos Olímpicos ou Campeonato Mundial adulto), mínimo de 10 anos de prática
na modalidade com dedicação exclusiva e facilidade encontrada na comunicação com os
atletas dos esportes incluídos. Dos 20 atletas inicialmente contatados, 4 foram excluídos
baseado nos seguintes critérios: a não conclusão de 100% da pesquisa e não disporem do
mínimo de duas fontes de recursos (patrocínios).
A pesquisa realizada constatou que aproximadamente 93% dos entrevistados praticam o
esporte há mais de 15 anos, sendo que, desse total, 75% com dedicação exclusiva. São atletas
de alto rendimento, com participações em grandes competições (Jogos Olímpicos, Jogos Panamericanos e Campeonatos Mundiais).

Gráfico 1 - Relativo à questão 2 do formulário 1

Gráfico 2 - Relativo à questão 3 do formulário 1

Três deles, ou 18% do total entrevistado, encerraram a carreira recentemente, mas se mantêm
ativamente envolvidos nos seus respectivos esportes, inclusive recebendo patrocínios. Dos 13
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em atividade, 5 deles se veem competindo no alto nível pelos próximos três anos e outros 5
vislumbram a carreira por, no máximo, mais seis anos. Somente 3 acreditam que competirão
além disso.
Com o “boom” esportivo que o país está prestes a presenciar, é prudente imaginar que muitos
encerrarão a carreira antes do planejado, pois a concorrência aumentará consideravelmente.
Ou seja, aproximadamente 76% já preveem, em menos de seis anos, o fim de suas carreiras.
Quando isso acontecer, 87% dizem que não se sentiriam preparados hoje para enfrentar o
mercado de trabalho e pensam que será necessária alguma capacitação adicional.
Um número alto, de 43%, é dos que desejam trabalhar por conta própria. A única unanimidade
é quando perguntados sobre oportunidades fora do meio esportivo: 100% só têm interesse em
trabalhar com esportes. Dos 16 participantes, podendo responder mais do que uma opção,
a maioria (81%) expressou interesse em atuar como administrador esportivo. Somente 31%
sinalizaram que seriam treinadores.

Gráfico 4 - Relativo à questão 4 do formulário 2
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As habilidades e as afinidades desses atletas, em relação aos possíveis setores de atuação
no mercado de trabalho, foram mapeadas a fim de propormos medidas que os auxiliem,
respeitando vocações e aptidões. Dentre as opções apresentadas (Comunicação, Vendas/
Marketing, Finanças e Recursos Humanos), 68% dos entrevistados demonstraram mais
afinidade com a área de Comunicação, desenvolvendo atividades que envolvam negociação,
proposição de ideias, mediações e atividades de escrita e fala em público. Com base no
exposto acima, supomos que muitos acreditam que poderão viver de palestras, relatando suas
experiências na alta hierarquia do mundo esportivo.
Apesar da maioria já ter passado por uma experiência em um curso superior – 5 estão cursando,
6 iniciaram e não concluíram a graduação, 3 têm o diploma e 2 possuem até pós-graduação
completa, somente 5 dos 16 possuem um diploma superior. Quando o assunto é mercado
de trabalho, mostram-se inexperientes e inseguros, já que 81% nunca participaram de uma
entrevista de emprego.
O mercado de trabalho exige certos requisitos mínimos – como exposto no item 2.2 –, e os
atletas possuem um conhecimento razoável de alguns deles, como as ferramentas de informática.

Gráfico 7 - Relativo à questão 8 do formulário 1

A partir da análise sucinta das respostas e relacionando-as com os requisitos para ingresso no
mercado de trabalho, pode-se observar que ter o ensino superior completo não é o bastante
para concorrer a vagas de empregos. Todos os atletas com curso superior nunca exerceram
sua profissão. Experiência profissional é essencial, assim como cursos complementares na área
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que escolheram.
Para cumprirem esses requisitos e estarem mais capacitados para concorrerem a uma vaga de
emprego, esses atletas teriam que diminuir a carga horária de treinos ou o tempo de descanso
entre os treinamentos. Mas será que eles estariam dispostos a isso? Será que reduziriam a carga
horária diária de trabalho físico visando a complementar seus conhecimentos profissionais
para um futuro momento da transição de carreira?
As respostas da pesquisa mostram um contraste interessante: quando a pergunta se refere a
menos tempo de treinos para se dedicar a um estágio profissional, somente 3 responderam
que sim. Outros 3 o fariam, mas somente após o termino do atual ciclo olímpico e a maioria
(10) respondeu que o fariam somente após o término da carreira.
No caso de outro requisito do mercado, os cursos complementares (seminários e congressos),
que demandariam menos comprometimento do tempo de treino, as respostas foram mais
favoráveis: 6 o fariam sem restrições, 3 após o atual ciclo olímpico e 7 após o término da
carreira. A partir disso, podemos assumir que estar em sintonia com o que o mercado pede não
é prioridade para a maioria dos participantes, pelo menos enquanto ainda são atletas atuantes.
Após o termino da carreira, boa parte do grupo (aproximadamente 33%) se imagina exercendo
atividades somente no âmbito esportivo. Porém, quantas vagas anuais de emprego existem
em Confederações, Federações e clubes esportivos olímpicos? Não muitas, provavelmente.
Logo, mesmo não desejando se afastarem do meio esportivo, eles deverão ter que aceitar
oportunidades em pequenas organizações esportivas ou mesmo buscar trabalho em outras
atividades ligadas ao esporte, tais como empresas de material esportivo ou organizadoras de
eventos.

Gráfico 8 - Relativo à questão 14 do formulário 1

Talvez esse seja um problema, pois em uma das questões levantadas na pesquisa, 45% dos
atletas responderam que, daqui a 15 anos, gostariam de estar trabalhando em uma organização
esportiva; outros 45% disseram que queriam ter seu próprio negócio e ser seu próprio patrão;
e 10% gostariam de trabalhar em alguma empresa ligada ao esporte; ou seja, nenhum reportou
que trabalharia em uma multinacional.
A falta de vontade de exercer outra atividade que não a esportiva, a rigidez dos treinos, a pressão
dos stakeholders, a falta de organização do tempo para o exercício de outras habilidades, os
patrocínios que recebem e a popularidade são fatores que levam atletas de alto nível a estarem
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voltados apenas para suas carreiras.
Eles se dedicam muito e, em troca, têm vidas confortáveis para os padrões atuais: 67% deles
tem até quatro fontes de renda e os outros 33% possuem entre cinco e nove patrocinadores.
Certamente uma realidade bem diferente de anos e até décadas atrás.

Gráfico 9 - Relativo à questão 6 do formulário 2

Se por um lado o apoio é inédito, por outro não se pode dizer o mesmo da vontade de investir
recursos próprios em um serviço de transição de carreira. Questionados se pagariam um valor
de R$2.500,00 para um pacote de 10 sessões de orientação, 50% concordariam. A outra
metade participaria sem pagar pelo serviço.
O suporte oferecido pelo governo brasileiro também não é suficiente, seja na transição
ou durante toda a carreira. Esse último seria o ideal, pois os problemas encontrados no
momento da transição para a aposentadoria seriam minimizados. A situação é idêntica nas
confederações olímpicas. Apesar de serem as instituições que mais desfrutam do trabalho dos
atletas, nenhuma possui qualquer programa de auxílio na transição de carreira.
2.4. Propostas com o objetivo de amenizar os problemas encontrados no
momento da transição de carreira
A partir da pesquisa, observamos que a procura de candidatos a vagas de emprego é baseada
no conhecimento adquirido, normalmente construído por meio de cursos superiores, aliado
à experiência prática na área. Com base nos dados coletados, podemos constatar que um total
de 37% dos entrevistados iniciou, mas não concluiu o ensino superior. Apesar desse requisito
não mais ser suficiente para assegurar uma vaga no mercado de trabalho, ele continua sendo
essencial. Existem cursos com a maioria das disciplinas online ou horários flexíveis, o que
atenderia a necessidade de adequação à rotina de treinos e competições.
Cursos de formação complementar também são extremamente necessários para que eles possam
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sempre se manter atualizados na área escolhida. A pesquisa apontou que aproximadamente
68% dos entrevistados trabalhariam com comunicação, negociação, mediação e escrita. Mas
seria esse grupo capaz de escrever artigos para revistas especializadas? Muito improvável, já
que a maioria não completou o curso superior.
Nesse cenário, um acompanhamento psicológico é essencial para que descubram outros
horizontes profissionais, vocacionais e se mantenham equilibrados para lidar com (ou com a
falta de) fama, dinheiro, objetivos esportivos e escolhas ao longo de suas carreiras, visando à
estabilidade financeira e profissional. Tal acompanhamento pode se dar por meio de sessões
individuais sobre orientação vocacional, estabilidade emocional, planejamento profissional,
preparação para a transição de carreira etc.
Uma assessoria particular é indispensável para que o atleta esteja sempre na mídia, ao alcance e
à vista do público. Quanto mais conhecido e respeitado for o atleta perante a sociedade, mais
fácil será a sua colocação no mercado. Ele receberá convites para atuar como comentarista
esportivo, ministrar cursos, palestras, workshops sobre superação, habilidades, esportes,
atividades físicas etc.
Cursos sobre gestão e aperfeiçoamento pessoal são úteis no auxílio aos atletas para desenvolverem
habilidades no momento da entrevista de emprego, já que 81% dos entrevistados nunca
tiveram essa experiência no mercado de trabalho. Falar em público, apresentação pessoal,
apresentação de mídia, valorização das aptidões já alcançadas, postura profissional, elaboração
de currículo etc., são algumas das habilidades a serem trabalhadas e desenvolvidas.
Outra proposta é a criação de centros de apoio ao atleta em diversos estados brasileiros e
sua integração para o desenvolvimento de atividades educativas, práticas esportivas, inclusive
voltadas às comunidades do entorno. Isso permitiria que os atletas contribuíssem com suas
experiências para o sucesso do projeto. E, ao mesmo tempo, além de se beneficiarem com
programações exclusivas para sua formação, passariam a ser mais conhecidos publicamente.
Há também a possibilidade de parcerias com universidades, cursos de idiomas, empresas
de recolocação no mercado etc. Elas devem ser firmadas para expandir a rede de apoio ao
atleta. A partir de então, os centros citados passariam a receber profissionais de diversas áreas
para workshops, palestras, oficinas, seminários e minicursos oferecidos aos atletas e ex-atletas
cadastrados e outros participantes do projeto. O curso de empreendedorismo poderia ser um
dos mais presentes, já que, partindo da amostra, 7 dos 16 entrevistados desejariam, em um
prazo de 15 anos, ter seu próprio negócio.
Por fim, encontros periódicos com profissionais de Economia seriam importantes para
auxiliá-los na gestão do próprio dinheiro, de investimentos e aplicações, visando a aumentar
suas propriedades e renda para um futuro financeiro mais tranquilo. A gestão do patrimônio
é essencial para que o dinheiro recebido nos momentos mais produtivos da carreira ajude-o
a se sustentar nas etapas mais vulneráveis. Acima de tudo, esse atleta precisa encarar a prática
esportiva profissional como a primeira de muitas fases profissionais que ele percorrerá ao
longo da vida, e não a única. Para isso ele precisa entender que a preparação para as fases
subsequentes deve ser contínua.
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3 | CONCLUSÃO
É interessante perceber que um dos principais desafios desses programas já existentes tem sido
o próprio atleta. Há uma resistência deles em participar e valorizar as atividades de preparação
para o pós-carreira, pois muitas vezes o sucesso no atual esporte o faz sequer considerar um
futuro no qual não poderá mais competir, seja por idade, lesão ou qualquer outro motivo.
Assim, é difícil “desenvolver uma compreensão sobre o porquê eles, atletas, precisam garantir
que eles tenham um plano para o futuro” (NEUTEGEM, 2011, p.20).
Como vimos, a maioria não possui experiência profissional além da carreira esportiva e
tampouco está disposta a abrir mão de certos momentos de treino para se capacitar ou se
atualizar quanto aos requisitos do mercado de trabalho. Falta a eles uma visão de longo prazo.
É realista imaginar que um atleta que encerre a carreira aos 30 anos deverá permanecer no
mercado de trabalho por outros 30 anos. Podemos elencar cada vez mais que o encaminhamento
e a preparação desses trabalhadores no pós-carreira passa a ser responsabilidade também
das organizações esportivas. Desde o início, o esporte precisa estar associado à educação,
oferecendo programas e projetos que os capacitem ao longo da carreira.
A pesquisa com esses atletas demonstrou a existência de um grupo de pessoas com um
conhecimento técnico altamente especializado, mas pouco flexível em suas escolhas. Afinal,
eles não têm interesse em oportunidades de emprego fora do mercado esportivo e só se
imaginam trabalhando com o que já sabem fazer. Isso vai contra as tendências do mercado
de trabalho, no qual o profissional é desafiado constantemente a aprender mais sobre outras
áreas além das em que se especializa. Atualmente, o mercado de trabalho exige que se trabalhe
bem com outras pessoas, valorizando muito a capacidade de relacionamento com os colegas.
Será que os anos de competições, viagens e períodos de treinamento longe de casa os preparou
também para serem humildes e prestativos com os companheiros de trabalho?
Finalmente, supomos que a experiência adquirida através do esporte (viagens, participação
em grandes eventos, habilidades de lidar com pressão, trabalho em equipe, cumprimento
exemplar de regras e orientações, entre outras características positivas), aliada a um mínimo
de formação acadêmica, vivência na área escolhida e domínio de outro idioma, permita a esses
ex-atletas se tornar opção interessante para as empresas. E, em um processo seletivo entre o
ex-atleta capacitado e preparado e outro candidato recém-formado na universidade, com
currículo acadêmico similar, qual empresa não se interessaria?
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO 1
Esse formulário integra a pesquisa, ainda em andamento, realizada por mim, no Curso Avançado
de Gestão Esportiva (CAGE), ministrado pelo COB por meio do Instituto Olímpico Brasileiro,
com o objetivo de propor um conjunto de ações que contribuam para minimizar as dificuldades
dos atletas olímpicos para ingressar no mercado de trabalho ao final de suas carreiras esportivas.
Ao responder o formulário, você estará ajudando no mapeamento dos principais obstáculos
enfrentados na transição de carreira.

Qual é o seu primeiro nome?
1. Há quantos anos você pratica esse esporte?
a) 1-5 anos
b) 6-10 anos
c) 11-15 anos
d) mais de 15 anos
2. Há quanto tempo você se dedica exclusivamente ao seu esporte?
a) 1-5 anos
b) 6-10 anos
c) 11-15 anos
d) mais de 15 anos
3. Como atleta, você já teve a oportunidade de participar de grandes competições? Se
necessário, assinale mais de uma opção.
a) Campeonato Continental
b) Campeonato Mundial
c) Jogos Pan-americanos
d) Jogos Olímpicos
e) Jogos Olímpicos da Juventude
f ) Universidade
4. Ganhou medalhas? Assinale as competições nas quais você medalhou. Se necessário,
assinale mais de uma.
a) Campeonato Continental
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b) Campeonato Mundial
c) Jogos Pan-americanos
d) Jogos Olímpicos
e) Jogos Olímpicos da Juventude
f ) Universidade
5. Por quantos anos mais você se vê competindo no alto nível?
a) 1 a 3 anos
b) 4 a 6 anos
c) mais de 6 anos
d) encerrei recentemente a carreira
6. De acordo com as opções abaixo, relacione o seu grau de interesse às habilidades:
Nenhum interesse
Comunicação: negociação,
apresentar ideias, falar em público,
escrever, mediar
Vendas / Marketing: publicidade,
análise de mercados, vender,
promover, relações com clientes
Finanças: Contabilidade,
planejamento financeiro,
orçamento, auditorias
Recursos Humanos: treinamento,
desenvolvimento de habilidades,
avaliação de desempenho, gestão
de pessoas.

7. Selecione sua formação acadêmica atual
a) Ensino Médio cursando
b) Ensino Médio concluído
c) Ensino Médio incompleto
d) Ensino Superior cursando
e) Ensino Superior completo
f ) Ensino Superior incompleto
g) Pós-graduação cursando
h) Pós-graduação concluída
i) Pós-graduação incompleta
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Algum interesse

Muito interesse

8. De acordo com as opções abaixo, selecione o grau de conhecimento e familiaridade
com os seguintes programas/ferramentas de informática:
Nenhum

Ruim

Bom

Excelente

Internet
Word
Excel
PowerPoint

9. Para obter sucesso na vida pós-esporte, você acha ESSENCIAL ter um diploma
universitário?
a) Sim
b) Não
10. Você cursa ou cursou uma universidade/faculdade?
a) Não e não pretendo cursar
b) Não, mas penso em cursar
c) Sim, cursei, mas não terminei
d) Sim, ainda estou cursando
e) Sim, tenho o diploma
11. Caso tenha respondido sim, como você escolheu o curso?
a) Por influência dos pais/ família/ amigos
b) Por interesse pessoal na área
c) Por ser uma carreira com bom retorno financeiro
d) Apenas para ter um diploma
e) Minha resposta foi “não” na questão anterior
12. Você tem interesse em oportunidades de emprego fora do mercado esportivo?
a) Não, pois pretendo trabalhar com o meu esporte (federação, confederação, clube
competitivo)
b) Não, pois quero trabalhar com esportes (empresa do ramo de esportes, como: Adidas,
Nike, organizadora de eventos etc.)
c) Sim, pois estou aberto a novas oportunidades em outras áreas
d) Sim, prefiro uma atividade que seja longe da área esportiva
e) Sim, pois aceito o que vier
13. Você já participou de algum processo seletivo para a obtenção de um emprego?
a) Não
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b) Sim. Entendi o processo e me senti preparado para a vaga
c) Sim. Entendi o processo, mas não me senti preparado para a vaga
d) Sim. Mas me senti um peixe fora d’água no processo
14. Onde você gostaria de estar em 15 anos?
a) Trabalhando feliz numa organização esportiva (federação, confederação, clube competitivo)
b) Trabalhando feliz numa organização ligada ao esporte (empresa tipo a Adidas, Nike, ou
organizadora de eventos etc.)
c) Trabalhando feliz numa grande multinacional
d) Trabalhando feliz em minha própria empresa e sendo o meu próprio patrão
15. Na atual fase de vida, você se sente apto a lutar por um espaço no mercado de trabalho?
a) Sim, sinto que o esporte me ensinou muitas habilidades que posso levar facilmente para o
dia a dia de uma empresa
b) Sim, mas penso que será necessária ALGUMA capacitação para que eu me sinta preparado
c) Sim, mas penso que será necessária MUITA capacitação para que eu me sinta preparado
d) Não, penso que o tempo que me dediquei ao esporte não me ajuda muito nessa fase da vida
e) Não, pois só sei treinar e competir
Respostas QUESTIONÁRIO 1
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1. Há quantos anos você pratica
seu esporte?

2. Há quanto tempo você se
dedica exclusivamente ao seu
esporte?

3. Como atleta, você já teve
a oportunidade de participar
de grandes competições? Se
necessário, assinale mais de uma
opção.

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Mundial, Jogos
Pan-americanos, Jogos Olímpicos,
Universidade

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Mundial, Jogos
Pan-americanos, Jogos Olímpicos,
Universidade

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos
Pan-americanos, Jogos Olímpicos,
Jogos Olímpicos da Juventude,
Universidade

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos
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mais de 15 anos

6 - 10 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

mais de 15 anos

6 - 10 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos
Pan-americanos, Jogos Olímpicos,
Universidade

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

mais de 15 anos

6 - 10 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial,
Universidade

11 - 15 anos

11 - 15 anos

Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos
Pan-americanos, Jogos Olímpicos,
Universidade

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Mundial, Jogos
Pan-americanos, Jogos Olímpicos,
Jogos Olímpicos da Juventude

mais de 15 anos

mais de 15 anos

Campeonato Mundial, Jogos
Olímpicos, Jogos Olímpicos da
Juventude, Universidade
6. De acordo com as opções
abaixo, relacione seu grau de
afinidade às habilidades

4. Ganhou medalhas? Assinale
as competições nas quais você
medalhou. Se necessário, assinale
mais de uma opção.

5. Por quantos anos mais você se
vê competido no alto nível?

Jogos Pan-americanos,
Universidade

Encerrei recentemente a carreira

Muito Interesse

Jogos Pan-americanos, Jogos
Olímpicos, Universidade

1 a 3 anos

Algum Interesse

Campeonato Continental, Jogos
Pan-americanos

4 a 6 anos

Muito Interesse

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos
Pan-americanos, Jogos Olímpicos,
Jogos Olímpicos da Juventude

4 a 6 anos

Muito Interesse
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[Comunicação: negociação,
apresentar ideias, falar em
público, escrever, mediar]
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Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

Mais de 6 anos

Muito Interesse

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos

1 a 3 anos

Algum Interesse

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos

Mais de 6 anos

Nenhum Interesse

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Universidade

Encerrei recentemente a carreira

Muito Interesse

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos

1 a 3 anos

Muito Interesse

Campeonato Continental

4 a 6 anos

Algum Interesse

Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos

1 a 3 anos

Muito Interesse

Campeonato Continental, Jogos
Pan-americanos

Encerrei recentemente a carreira

Muito Interesse

Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

4 a 6 anos

Muito Interesse

Campeonato Continental,
Campeonato Mundial, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos

Mais de 6 anos

Muito Interesse

Jogos Pan-americanos

1 a 3 anos

Muito Interesse

Campeonato Mundial, Jogos
Olímpicos, Jogos Olímpicos da
Juventude, Universidade

4 a 6 anos

Algum Interesse

6. De acordo com as opções
abaixo, relacione seu grau de
afinidade às habilidades

6. De acordo com as opções
abaixo, relacione seu grau de
afinidade às habilidades

[Vendas / Marketing: publicidade,
análise de mercados, vender,
promover, relações com clientes]

[Finanças: Contabilidade,
planejamento financeiro,
orçamento, auditorias]

[Recursos Humanos: treinamento,
desenvolvimento de habilidades,
avaliação de desempenho, gestão
de pessoas]

Muito Interesse

Algum Interesse

Muito Interesse

Algum Interesse

Nenhum Interesse

Muito Interesse

Algum Interesse

Muito Interesse

Algum Interesse

Muito Interesse

Nenhum Interesse

Muito Interesse

Nenhum Interesse

Muito Interesse

Algum Interesse

Nenhum Interesse

Nenhum Interesse

Algum Interesse

Nenhum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Nenhum Interesse

Muito Interesse
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6. De acordo com as opções
abaixo, relacione seu grau de
afinidade às habilidades

Nenhum Interesse

Nenhum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Nenhum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Nenhum Interesse

Nenhum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Muito Interesse

Muito Interesse

Algum Interesse

Algum Interesse

Muito Interesse

Muito Interesse

Nenhum Interesse

Nenhum Interesse

Algum Interesse

8.De acordo com as opções
abaixo, selecione o seu grau de
conhecimento e familiaridade
com os seguintes programas/
ferramentas de informática:

8.De acordo com as opções
abaixo, selecione o seu grau de
conhecimento e familiaridade
com os seguintes programas/
ferramentas de informática:

[Internet]

[Word]

Ensino superior completo

Muito bom

Muito bom

Ensino superior cursando

Bom

Ruim

Ensino superior cursando

Bom

Bom

Ensino superior incompleto

Muito bom

Bom

Ensino superior cursando

Muito bom

Muito bom

Ensino superior completo

Muito bom

Muito bom

Ensino superior incompleto

Bom

Bom

Ensino superior completo

Muito bom

Bom

Pós Graduação concluído

Muito bom

Bom

Ensino superior cursando

Muito bom

Muito bom

Pós Graduação concluído

Muito bom

Muito bom

Ensino superior completo

Muito bom

Bom

Ensino superior cursando

Muito bom

Bom

Ensino superior incompleto

Muito bom

Muito bom

Ensino superior incompleto

Muito bom

Bom

Ensino superior incompleto

Bom

Bom

8. De acordo com as opções
abaixo, selecione o seu grau de
conhecimento e familiaridade
com os seguintes programas/
ferramentas de informática:

8. De acordo com as opções
abaixo, selecione o seu grau de
conhecimento e familiaridade
com os seguintes programas/
ferramentas de informática:

9. Para obter sucesso na vida pós
esporte, você acha ESSENCIAL ter
um diploma de universidade?

[Excel]

[PowerPoint]

Ruim

Bom

7.Selecione a sua formação
acadêmica atual
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Sim
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Ruim

Ruim

Sim

Bom

Ruim

Sim

Bom

Bom

Sim

Bom

Bom

Sim

Ruim

Bom

Não

Bom

Bom

Não

Bom

Bom

Sim

Bom

Bom

Não

Bom

Bom

Sim

Muito bom

Muito bom

Sim

Bom

Bom

Sim

Ruim

Ruim

Sim

Bom

Bom

Sim

Ruim

Bom

Sim

Ruim

Bom

Sim

10. Você cursa ou cursou uma
faculdade/universidade?

11. Caso tenha respondido sim,
como você escolheu o curso?

12. Você tem interesse em
oportunidades de emprego fora
do meio esportivo?

Sim, tenho o diploma

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Sim, pois aceito o que vier

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Não, pois pretendo trabalhar
com o meu esporte (federação,
confederação, clube competitivo)

Sim, cursei, mas não terminei

Por interesse pessoal na área

Não, pois pretendo trabalhar
com o meu esporte (federação,
confederação, clube competitivo)

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, tenho o diploma

Por interesse pessoal na área

Não, pois pretendo trabalhar
com o meu esporte (federação,
confederação, clube competitivo)

Sim, cursei mas não terminei

Por interesse pessoal na área

Sim, pois aceito o que vier

Sim, tenho o diploma

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, tenho o diploma

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas
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Sim, tenho o diploma

Por interesse pessoal na área

Não, pois pretendo trabalhar
com o meu esporte (federação,
confederação, clube competitivo)

Sim, tenho o diploma

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Sim, pois estou aberto a novas
oportunidades em outras áreas

Sim, estou ainda cursando

Por interesse pessoal na área

Não, pois pretendo trabalhar
com o meu esporte (federação,
confederação, clube competitivo)

13. Você já participou de algum
processo seletivo para obtenção
de um emprego?

14. Onde você gostaria de estar
em 15 anos?

15. Na sua atual fase de vida,
você se sente apto a lutar por um
espaço no mercado de trabalho?

Não

Trabalhando feliz em minha
própria empresa e sendo o meu
próprio patrão

Sim, mas penso que será
necessário ALGUMA capacitação
para que eu me sinta preparado

Não

Trabalhando feliz em minha
própria empresa e sendo o meu
próprio patrão

Sim, mas penso que será
necessário ALGUMA capacitação
para que eu me sinta preparado

Não

Trabalhando feliz numa
Sim, mas penso que será
organização esportiva (federação, necessário ALGUMA capacitação
confederação, clube competitivo) para que eu me sinta preparado

Não

Trabalhando feliz numa
Sim, mas penso que será
organização esportiva (federação, necessário ALGUMA capacitação
confederação, clube competitivo) para que eu me sinta preparado

Não

Trabalhando feliz em minha
própria empresa e sendo o meu
próprio patrão

Sim, mas penso que será
necessário MUITA capacitação
para que eu me sinta preparado

Sim. Entendi o processo e me
senti preparado para a vaga

Trabalhando feliz numa
organização ligada ao esporte
(empresa tipo a Adidas, Nike, ou
organizadora de eventos etc...)

Sim, sinto que o esporte me
ensinou muitas habilidades que
posso levar facilmente para o dia
a dia de uma empresa

Não

Trabalhando feliz numa
Sim, mas penso que será
organização esportiva (federação, necessário ALGUMA capacitação
confederação, clube competitivo) para que eu me sinta preparado

Não

Trabalhando feliz em minha
própria empresa e sendo o meu
próprio patrão

Sim, mas penso que será
necessário ALGUMA capacitação
para que eu me sinta preparado

Não

Trabalhando feliz numa
organização ligada ao esporte
(empresa tipo a Adidas, Nike, ou
organizadora de eventos etc...)

Sim, mas penso que será
necessário ALGUMA capacitação
para que eu me sinta preparado
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Não

Trabalhando feliz em minha
própria empresa e sendo o meu
próprio patrão

Sim, mas penso que será
necessário ALGUMA capacitação
para que eu me sinta preparado

Sim. Entendi o processo, mas não
me senti preparado para a vaga

Trabalhando feliz numa
Sim, mas penso que será
organização esportiva (federação, necessário ALGUMA capacitação
confederação, clube competitivo) para que eu me sinta preparado

Sim. Entendi o processo, mas não
me senti preparado para a vaga

Trabalhando feliz em minha
própria empresa e sendo o meu
próprio patrão

Não

Trabalhando feliz numa
Sim, mas penso que será
organização esportiva (federação, necessário ALGUMA capacitação
confederação, clube competitivo) para que eu me sinta preparado

Não

Trabalhando feliz numa
Sim, mas penso que será
organização esportiva (federação, necessário ALGUMA capacitação
confederação, clube competitivo) para que eu me sinta preparado

Não

Sim, sinto que o esporte me
Trabalhando feliz numa
ensinou muitas habilidades que
organização esportiva (federação,
posso levar facilmente para o dia
confederação, clube competitivo)
a dia de uma empresa

Não

Trabalhando feliz em minha
própria empresa e sendo o meu
próprio patrão

Sim, mas penso que será
necessário ALGUMA capacitação
para que eu me sinta preparado

Não, pois só sei treinar e competir

ANEXO 2
QUESTIONÁRIO 2
Quero relacionar as principais exigências do mercado de trabalho com a sua eventual
disponibilidade em satisfazê-las. O mercado de trabalho atualmente prioriza candidatos com
diploma superior, cursos complementares ou de atualização, vivência e contato prático com
a área escolhida, além de domínio de um segundo idioma e das principais ferramentas de
informática. Mais uma vez, peço que você responda a todas as perguntas e, no final, clique
em “enviar”.
1. Informe o seu primeiro nome e o esporte que pratica
2. Você estaria disposto a reduzir seu ritmo de treinos para investir tempo em um estágio
ligado a sua área de formação?
a) Sim
b) Não
c) Sim, mas somente após encerrar a carreira esportiva
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d) Sim, mas somente após o término do atual ciclo olímpico
3. Você estaria disposto a reduzir seu ritmo de treinos para investir tempo em cursos
complementares ligados a sua área de formação/interesse?
Cursos complementares podem ser cursos de especialização ligados diretamente à carreira
escolhida ou a sua área de interesse profissional. Podem ser eventos de fim de semana como
seminários, congressos, workshops ou mesmo cursos de carga horária alta como uma pósgraduação (min. 360h) ou um mestrado (min. 720h).
a) Sim
b) Não
c) Sim, mas somente após encerrar a carreira esportiva
d) Sim, mas somente após o término do atual ciclo olímpico
4. De acordo com os resultados da primeira parte da pesquisa, cerca de 90% dos atletas
que participaram expressaram interesse em oportunidades de emprego dentro do meio
esportivo. Das funções abaixo, qual delas seria de seu interesse? Você pode assinalar mais
de uma opção.
a) Treinador/Técnico
b) Formação de atletas e descoberta de novos talentos
c) Administrador esportivo
d) Membro da equipe técnica como psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico, estatístico
etc...
e) Personal trainer
f ) Não tenho interesse em oportunidades de emprego na área esportiva
g) Outros. ___________
5. Você estaria interessado em um serviço de apoio e aconselhamento para auxiliá-lo na
fase de transição da carreira esportiva para a próxima fase profissional de sua vida?
O serviço proposto é um pacote composto por 8-10 sessões de atendimento. Compreende
uma avaliação de perfil individual. As sessões podem ser individuais e também em grupo, o
custo desse serviço (pacote de sessões) por atleta é de aproximadamente R$ 2500,00.
a) Não tenho interesse
b) Sim, tenho interesse, mas somente se for de graça
c) Sim, tenho interesse e estaria disposto a pagar pelo serviço
6. Considerando o bom momento vivido por atletas, faltando cerca de dois anos para os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, como são hoje os vencimentos que custeiam
seus treinamentos?
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Incluir também patrocínios recebidos em forma de serviços (como o de uma clínica de
Fisioterapia ou de um psicólogo, por exemplo). Da lista abaixo, assinale todas as opções
cabíveis:
a) Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal
b) Bolsa atleta estadual
c) Ajuda financeira/patrocínio do clube
d) Ajuda financeira/patrocínio da Confederação
e) Ajuda financeira/patrocínio de Instituição Militar
f ) Ajuda financeira/patrocínio do COB
g) Ajuda financeira/patrocínio da Federação Internacional
h) Ajuda financeira/patrocínio da prefeitura de sua cidade
i) Patrocínio pessoal 1
j) Patrocínio pessoal 2
l) Patrocínio pessoal 3
m) Recursos de campanhas publicitárias
n) Recursos de presença em eventos
o) Recursos de palestras motivacionais
p) Serviços recebidos gratuitamente (massagista, psicólogo, fisioterapeuta, atendimento
médico etc..)
q) Outro. __________

Respostas QUESTIONÁRIO 2
2. Você estaria disposto a
reduzir seu ritmo de treinos
para investir tempo em um
estágio ligado a sua área de
formação/interesse?

3. Você estaria disposto a
reduzir seu ritmo de treinos
para investir tempo em cursos
complementares ligados a sua
área de formação/interesse?

Sim, mas somente após encerrar Sim, mas somente após
a carreira esportiva
encerrar a carreira esportiva
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4. De acordo com os resultados da primeira
parte da pesquisa, cerca de 90% dos
atletas que participaram expressaram
interesse em oportunidades de emprego
dentro do meio esportivo. Das funções
abaixo, qual delas seria de seu interesse?
Treinador/Técnico, Formação de
atletas e descoberta de novos talentos,
Administrador esportivo, Membro
da equipe técnica como psicólogo,
fisioterapeuta, preparador físico,
estatístico etc...

Sim, mas somente após encerrar Sim, mas somente após
a carreira esportiva
encerrar a carreira esportiva

Treinador/Técnico, Administrador esportivo

Sim, mas somente após encerrar Sim, mas somente após
a carreira esportiva
encerrar a carreira esportiva

Formação de atletas e descoberta de novos
talentos

Sim, mas somente após o
término do atual ciclo olímpico

Sim

Treinador/Técnico, Formação de
atletas e descoberta de novos talentos,
Administrador esportivo, Membro
da equipe técnica como psicólogo,
fisioterapeuta, preparador físico,
estatístico etc...

Sim, mas somente após o
término do atual ciclo olímpico

Sim, mas somente após
o término do atual ciclo
olímpico

Administrador esportivo, Comentarista
esportivo

Sim, mas somente após encerrar Sim, mas somente após
a carreira esportiva
encerrar a carreira esportiva
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Administrador esportivo

Sim, mas somente após o
término do atual ciclo olímpico

Sim, mas somente após
o término do atual ciclo
olímpico

Administrador esportivo

Sim

Sim

Administrador esportivo

Sim

Sim

Administrador esportivo

Sim, mas somente após encerrar
Sim
a carreira esportiva

Treinador/Técnico, Administrador esportivo

Sim, mas somente após encerrar Sim, mas somente após
a carreira esportiva
encerrar a carreira esportiva

Formação de atletas e descoberta de
novos talentos, Administrador esportivo,
Membro da equipe técnica como
psicólogo, fisioterapeuta, preparador
físico, estatístico etc...

Sim

Treinador/Técnico, Administrador esportivo

Sim

Sim, mas somente após encerrar Sim, mas somente após
a carreira esportiva
encerrar a carreira esportiva

Administrador esportivo, Membro
da equipe técnica como psicólogo,
fisioterapeuta, preparador físico,
estatístico, etc...

Sim, mas somente após
Sim, mas somente após encerrar
o término do atual ciclo
a carreira esportiva
olímpico

Membro da equipe técnica como
psicólogo, fisioterapeuta, preparador
físico, estatístico etc..., Personal trainer

Sim, mas somente após encerrar
Sim
a carreira esportiva

Formação de atletas e descoberta de
novos talentos, Administrador esportivo,
Membro da equipe técnica como
psicólogo, fisioterapeuta, preparador
físico, estatístico etc..., Personal trainer

Sim, mas somente após encerrar Sim, mas somente após
a carreira esportiva
encerrar a carreira esportiva

Administrador esportivo, Membro
da equipe técnica como psicólogo,
fisioterapeuta, preparador físico,
estatístico etc., dirigente esportivo
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5. Você estaria interessado em um
serviço de apoio e aconselhamento
para auxiliá-lo na fase de transição
da carreira esportiva para a próxima
fase profissional de sua vida?

6. Considerando o bom momento vivido por atletas, faltando cerca de
dois anos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, como são
hoje os vencimentos que custeiam seus treinamentos?

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio da Confederação, Patrocínio pessoal 1 , Serviços recebidos
gratuitamente (massagista, psicólogo, fisioterapeuta, atendimento
médico etc.)

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube, Ajuda financeira/patrocínio da Confederação,
Ajuda financeira/patrocínio de Instituição Militar, Patrocínio
pessoal 1 , Recursos de presença em eventos, Recursos de palestras
motivacionais, Serviços recebidos gratuitamente (massagista,
psicólogo, fisioterapeuta, atendimento médico etc.)

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Ajuda financeira/patrocínio de Instituição Militar, Ajuda financeira/
patrocínio da prefeitura de sua cidade, Patrocínio pessoal 1 , como
ex-atleta, participando de algumas funções de transição de carreira,
como o apoio da prefeitura da minha cidade e do Exército.

Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube, Ajuda financeira/patrocínio da Confederação,
Ajuda financeira/patrocínio de Instituição Militar, Serviços recebidos
gratuitamente (massagista, psicólogo, fisioterapeuta, atendimento
médico etc.)

Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube, Serviços recebidos gratuitamente (massagista,
psicólogo, fisioterapeuta, atendimento médico etc.)

Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Ajuda financeira/patrocínio do clube, Ajuda financeira/patrocínio
da Confederação, Ajuda financeira/patrocínio de Instituição Militar,
Patrocínio pessoal 1 , Patrocínio pessoal 2, Recursos de campanhas
publicitárias , Recursos de presença em eventos, Recursos de palestras
motivacionais, Serviços recebidos gratuitamente (massagista,
psicólogo, fisioterapia, atendimento médico etc.)

Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Bolsa atleta estadual ,
Ajuda financeira/patrocínio da Confederação, Patrocínio pessoal 1 ,
Patrocínio pessoal 2, Patrocínio pessoal 3

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube

Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube, Patrocínio pessoal 1 , Recursos de presença em
eventos

Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube, Ajuda financeira/patrocínio da Confederação,
Patrocínio pessoal 1 , Serviços recebidos gratuitamente (massagista,
psicólogo, fisioterapia, atendimento médico etc.)
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Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube

Sim, tenho interesse e estaria
disposto a pagar pelo serviço

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube, Ajuda financeira/patrocínio de Instituição
Militar, Serviços recebidos gratuitamente (massagista, psicólogo,
fisioterapeuta, atendimento médico etc.)

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Bolsa Atleta/Bolsa Pódio do Governo Federal, Ajuda financeira/
patrocínio do clube, Ajuda financeira/patrocínio de Instituição Militar

Sim, tenho interesse, mas somente se
for de graça

Patrocínio pessoal 1 , Recursos de campanhas publicitárias , Recursos
de presença em eventos, Recursos de palestras motivacionais
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RESUMO

O triatlo é um esporte de grande demanda física, cuja participação de jovens atletas no alto
rendimento exige um nível de desempenho elevado. A alta performance só torna-se possível
através de capacidades físicas bem desenvolvidas e favorecidas pelas aptidões para o esporte.
A identificação dessas é fundamental para um processo de renovação de atletas, iniciado por
um programa de detecção de talentos, com método seletivo, que emprega testes físicos específicos de desempenho e que considere tais aptidões. Este estudo objetiva a análise de modelos
de programas similares no exterior para o delineamento de um programa nacional. Foram
consultadas federações de triatlo e seus respectivos programas, baseados em resultados consistentes de performance na categoria Júnior. Os resultados mostram grande correlação entre
as metodologias desses programas de detecção de talentos e a qualidade do desempenho técnico desses atletas, revelando uma eficácia no processo de identificação de jovens atletas para
o alto rendimento e um pipeline de renovação. Portanto, a implementação de um programa
nacional, baseado em características similares pela CBTri, pode oferecer resultados positivos
por meio do fomento do esporte de alto rendimento e da promoção do processo de renovação
de atletas.
Palavras-chave: Triatlo, Alto Rendimento, Detecção de Talentos, Renovação de Atletas.

ABSTRACT

Triathlon is a sport of great physical demand and the participation of young athletes in high
performance requires a high level of attainment. This high performance is only possible through
well-developed physical capacities and favored by the skills for the sport. The identification of
these skills is fundamental for an athlete renewal process, triggered by a talent detection program,
which represents a selective method that employs specific physical performance tests that consider
such skills. This study aims at the analysis of similar talent detection programs of international
references for the design of a national program. Triathlon federations were consulted and their
respective national programs, based on consistent results of performance in the Junior category.
Results show high correlation between the methodologies of these talent detection programs and the
quality of technical performance of these athletes, showing an efficacy in the process of identifying
young athletes for the high performance and a renewal pipeline. Therefore, the implementation of
a national program by CBTri based on similar characteristics can offer positive results through the
development of high performance sport and the promotion of the athlete renewal process.
Keywords: Triathlon, High Performance, Talent Detection, Athlete Renewal
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1 | INTRODUÇÃO
O triatlo
Composto por três modalidades atléticas sequenciais combinadas e ininterruptas (natação,
ciclismo e corrida), o triatlo surge na França, em 1920, por meio do registro do jornal L’Auto,
que reporta uma competição denominada Les Trois Sports (os três esportes). A prova teve 3km
de corrida, 12km de ciclismo e a travessia a nado do Canal de la Marne au Rhin. Depois
foram registradas competições semelhantes em Marseille (1921 e 1927) e La Rochelle (1934).
Em 24 de setembro de 1974, registrou-se oficialmente o primeiro triatlo em San Diego (EUA),
organizado pelo San Diego Track & Field Club, como forma de teste para o “treinamento
cruzado” (cross-training) que seus atletas efetuavam entre as temporadas competitivas. O
evento foi realizado em Mission Bay e consistiu de 5,3km de corrida, 8km de ciclismo e
600m de natação, com 46 atletas concluintes.
Desde então, o triatlo começou a apresentar um crescimento rápido em todo o mundo e, na
década de 1980, o Comitê Olímpico Internacional (COI) iniciou o processo de inclusão da
modalidade no programa olímpico, por meio da fundação da União Internacional de Triatlo
(ITU) em 1989, durante o primeiro Campeonato Mundial, em Avignon (França). Após cinco
anos, o triatlo foi oficialmente incluído nos Jogos, estreando em Sidney 2000. Atualmente,
estima-se que existam mais de um milhão de praticantes em todo o mundo.
A ITU é a organização esportiva olímpica reconhecida pelo COI como a federação internacional
responsável pela liderança mundial da modalidade e a promoção do triatlo, paratriatlo e
multiesportes relacionados, contando com mais de 120 federações nacionais filiadas.
A Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) é uma organização esportiva olímpica, filiada
à ITU e aos comitês olímpico (COB) e paralímpico (CPB) brasileiros, sem fins econômicos,
responsável pela coordenação e organização do esporte no país. Fundada em 14 de junho de
1991, em Brasília, a entidade mudou a sua sede para Vila Velha (ES). Dentro da estrutura
nacional, a CBTri conta com 25 federações estaduais filiadas e mais de três mil atletas filiados.
Como organização esportiva, a CBTri possui a missão de promoção do triatlo como atividade
física, saúde e desporto, com base na ciência do esporte e por meio de uma gestão moderna,
que busque a excelência pela inovação. Sua visão é a da competência no fomento do triatlo
por meio dos níveis administrativo, operacional, técnico e científico para uma massificação
do esporte e a melhoria do desempenho olímpico. Seus valores são: transformação, respeito,
inovação, aperfeiçoamento, transparência, honestidade, liderança, organização e notoriedade.
Apesar do longo tempo de prática do triatlo no Brasil e do número crescente de adeptos nos
eventos espalhados pelo território nacional, os resultados internacionais alcançados até o momento,
mesmo que satisfatórios, foram consequência do surgimento dos talentos natos para o triatlo e
seu desenvolvimento por iniciativas próprias, de familiares e de instituições da sociedade, além do
apoio da CBTri e de outras organizações vinculadas ao esporte. Da mesma forma, desde a primeira
edição do triatlo, nos Jogos Olímpicos Sidney 2000, ainda que o Brasil sempre apresentasse uma
participação ativa no cenário internacional, os resultados efetivos mostram um decréscimo de novos
atletas, revelando um hiato de gerações mesmo com o aparecimento de novos talentos em âmbito
nacional e sem conseguir reproduzir desempenho similar internacionalmente.
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Apesar da criação do Centro Nacional de Treinamento de Triathlon (CNTT), em Vila Velha,
no ano de 2005, a estrutura de treinamento não resolveu os problemas da revelação de talentos
e da preparação adequada para o alto rendimento, evidenciando ainda outra dificuldade: a
falta de capacitação técnica dos treinadores brasileiros.
Analisando a situação do triatlo nacional em 2008, logo após os Jogos Olímpicos de Pequim,
a Diretoria Técnica da CBTri considerou a implementação de um novo planejamento
estratégico para o ano seguinte, valorizando a formação de uma estrutura física e humana que
possibilite o ingresso de novos atletas no alto rendimento e que permita o acesso à estrutura
de treinamento adequada para o seu desenvolvimento. Os resultados promissores já nos Jogos
Pan-americanos de Guadalajara 2011, com a inédita marca de duas medalhas em uma mesma
edição (ouro masculino e bronze feminino), comprovam o êxito do planejamento estratégico
da entidade para o alto rendimento.
No entanto, as categorias de base, mesmo com o surgimento de bons nomes, ainda carecem
de uma estrutura capaz de revelar atletas para o alto rendimento internacional. Não há um
programa nacional de detecção de talentos, afetando diretamente o processo de renovação.
Além disso, a falta de capacitação técnica constatada em 2005 corrobora com a realidade
nacional, na qual muitos treinadores não revelam ou desenvolvem atletas.
A carência de um programa de identificação de talentos na CBTri torna necessária a
implementação um projeto específico dentro de seu planejamento estratégico, contemplando
missão e visão da organização esportiva e permitindo a renovação de atletas sem lacunas.
Desse modo, o triatlo brasileiro poderá apresentar resultados que demonstrem a quantidade e
a qualidade de novos atletas com a participação regular e sólida no exterior.
A Detecção de Talentos
O triatlo é um esporte com características e exigências fisiológicas específicas. A obtenção de
informações sobre tais capacidades proporciona um fundamento para o processo de seleção
de atletas. Por ser um esporte de exigências aeróbicas e anaeróbicas, o triatlo demanda tempo
de treinamento para provocar as adaptações fisiológicas necessárias exigidas pelo esporte.
Portanto, o nível de aptidão é determinado pelos anos de treinamento desde o início da vida
do atleta quando jovem (ÅSTRAND, 1986).
O triatlo moderno vem observando um rápido progresso na qualidade técnica e física de
seus atletas, elevando o nível de competitividade, sobretudo em torneios internacionais. Em
função dessa realidade, é fundamental a implementação de um sistema de seleção esportiva
que contemple aspectos organizacionais práticos, baseados em pesquisa aplicada.
A detecção e a seleção de um talento esportivo são elementos de um processo altamente
complexo que relaciona uma variedade de características de um jovem atleta com as
demandas de um esporte específico para que se garanta uma perspectiva de desempenho.
A detecção representa o processo de identificação de jovens atletas dispostos e aptos ao
programa esportivo, enquanto a seleção é a determinação dos mais aptos a ingressar em
um nível superior de treinamento.
Um processo de renovação de atletas para um determinado esporte corresponde à aplicação
da detecção e da seleção adequadas, baseando-se na identificação precoce de talentos durante
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as fases iniciais do desenvolvimento das aptidões esportivas, dentre as quais destacam-se os
atributos fisiológicos e motores (MEVALOO; SHAHPAR, 2008).
No alto rendimento, a prática da seleção esportiva em muitos países desenvolvidos foi
implementada por meio da correlação da predisposição individual do jovem atleta ao sucesso
em uma determinada modalidade esportiva analisada. Sendo assim, durante as fases iniciais
do desenvolvimento esportivo, é imprescindível que o processo de seleção empregue uma
abordagem adequada e que leve ao direcionamento racional da especialização esportiva e à
projeção de possibilidades futuras (MATVEEV, L.P. 2001).
De acordo com Böhme et al., a detecção e a seleção de talentos permite que novas gerações
de atletas sejam detectadas, selecionadas e encaminhadas para um processo de treinamento a
longo prazo. Portanto, a elaboração e a realização de programas dessa natureza, com um bom
planejamento, municiará meios para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento e a
formação de futuras gerações de atletas, permitindo assim uma renovação contínua de atletas.
Segundo Kiss (2004), a detecção de talentos corresponde ao conjunto de meios utilizados com
o objetivo de encontrar um número adequado de jovens que estejam aptos para a admissão
em um programa de formação esportiva geral básica que considera o Treinamento de Longo
Prazo (TLP). Da mesma forma, a seleção representa os meios utilizados para determinar quais
deles possuem condições de admissão nos mais altos níveis do TLP.
Ao considerar o bom planejamento na elaboração, na implementação e na realização de
programas de talentos esportivos, espera-se que desses sejam construídos os meios para o
desenvolvimento das futuras gerações, tanto ao nível prático como ao organizacional.
Portanto, esses programas devem não somente promover a detecção, mas também a seleção dos
atletas que apresentem condições de acompanhar os níveis de exigência do alto rendimento,
traduzidos pelos programas sistemáticos de treinamento.
A detecção de talentos é tema de discussão entre muitos profissionais do esporte. Vários buscam
formas adequadas de mensurar precocemente as aptidões e as capacidades de jovens atletas
para que eles possam ser desenvolvidos e direcionados corretamente aos esportes específicos,
nos quais haja erros mínimos. Isso caracteriza a grande importância desse processo no sentido
da obtenção de sucesso dentro do alto rendimento e a continuidade do pipeline de atletas.
De acordo com Böhme et al., a realidade brasileira da detecção e seleção de talentos esportivos
apresenta características distintas, não favorecendo a obtenção de resultados: indefinição de
objetivos, falta de um planejamento sistemático, seleção de atletas pela impressão pessoal dos
treinadores e inexistência de estruturas e processos eficientes, o que inviabiliza a visualização
de resultados expressivos.
Conforme Colantonio (2007), surgem atletas de projeção no país, mas não se pode considerar
que um planejamento ou programa tecnicamente direcionado para a detecção de talentos
tenha sido desenvolvido, uma vez que o modelo brasileiro é considerado assistemático e
realizado de forma irregular no suporte ao jovem atleta. Dessa forma, um talento de sucesso
internacional no Brasil aparece por acaso, resultado de uma combinação de fatores, tais como
sorte, genética e ambiente.
Para Consoante Lanaro e Böhme (2001), o processo de detecção e seleção de jovens atletas
para o esporte de alto rendimento nacional, com raras exceções, vem sendo realizado de
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modo empírico por meio de alguns indivíduos de forma altruística, porém completamente
despreparados para cumprir o objetivo. Ainda de acordo com os autores, é predominante
o uso do critério de seleção por meio do desempenho em competições, no qual é possível
verificar somente o nível de desenvolvimento esportivo do atleta naquele momento, sendo
impossível observar o seu perfil dentro da exigência da modalidade.
Metodologia para Seleção de Talentos
Muitos estudos propõem modelos e metodologias para a identificação de talentos esportivos,
porém ainda permanecem dúvidas sobre a melhor forma de diagnosticar e prognosticar as
possibilidades de alto desempenho de jovens atletas, uma vez que predições sem critérios
científicos aumentam as possibilidades de erro.
Segundo Dantas (2008), muitos estudos mostram que a detecção e a seleção de talentos
constituem um processo contínuo e cíclico, no qual existe a importância da aplicação de
avaliações e predições dentro das variáveis específicas do esporte analisadas (testes baseados
em treinamento). Dessa forma, a estandardização de padrões para a população em geral e
jovens talentosos permitirão a construção de perfis abrangentes considerados válidos para a
condução de uma seleção organizada e efetiva.
De acordo com Matveev (2001), para se alcançar resultados em uma modalidade específica, é
fundamental a utilização de indicadores biofuncionais de pré-disposição esportiva individual em
um processo de detecção de talentos. Tais indicadores têm um papel de diagnóstico funcional
seletivo e possuem grande utilidade para a orientação esportiva. Seu uso é traduzido pela aplicação
de testes específicos em atividades de controle e análise sistemática dos resultados obtidos.
A identificação e a seleção de talentos correspondem ao processo de observação de jovens
atletas por meio de testes físicos específicos, cujo objetivo é destacar características fisiológicas,
biomecânicas e de destreza motora. Assim, será possível identificar facilmente aqueles com
capacidades para desenvolvimento, demonstrando mais ou menos probabilidade de êxito no
esporte. Portanto, esse processo deve utilizar uma abordagem integral do triatlo, considerando
cada disciplina em particular, utilizando indicadores padronizados e baseados em parâmetros
referenciais daquela disciplina específica.
Segundo Matveev (2001, p. 114), a análise qualificada dos resultados dos testes permite obter
uma informação substancial imprescindível para o diagnóstico da predisposição esportiva do
jovem atleta, assim como para a predição de seus prognósticos e perspectivas.
A escola alemã destaca a importância do emprego de testes prévios específicos que permitam
a determinação correta do perfil de um jovem atleta e a sua consequente orientação para o
desenvolvimento esportivo. Consoante Weineck (2003, p. 123) afirma que a avaliação das
aptidões do jovem atleta deve ser realizada por meio de testes específicos, sendo possível
delinear um prognóstico seguro do estado de desenvolvimento naquele momento e a
probabilidade de desenvolvimento suplementar do atleta. Igualmente, os testes representam
o processo inicial de identificação das aptidões para a seleção de jovens atletas em função das
necessidades básicas e específicas da modalidade, todavia não representam com segurança um
prognóstico de sucesso, já que esses não verificam as capacidades potenciais do avaliado, e sim
seu estado atual de desempenho.
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Detecção e Seleção no Triatlo
A ciência do esporte vem apresentando um grande desenvolvimento e, paralelamente, utiliza
diversas técnicas de mensuração através do emprego de testes para diagnosticar e controlar
o processo de detecção de talentos esportivos. Muitas vezes, os testes para o triatlo incluem
mensurações que não necessitam de aparatos sofisticados ou métodos complexos, mas devem
ser bem objetivos e possuir alto grau de validade e reprodutibilidade, preferencialmente
utilizando tabelas referenciais normativas.
O processo de identificação esportiva para o triatlo é difícil, pois a mescla de três esportes não
permite uma avaliação distinta das características morfológicas de desempenho na modalidade.
Ou seja, a seleção esportiva é realizada por meio de testes específicos de rendimento na natação
e no atletismo, através de marcas para determinadas distâncias, cujos resultados são avaliados
como um todo.
Para a obtenção de um sistema efetivo de seleção de jovens atletas e para que eles tenham
uma oportunidade futura de desenvolvimento, muitos países estabeleceram seus próprios
programas de identificação de talentos procurando sustentabilidade do processo contínuo
de renovação. Esses programas estão baseados no emprego de testes específicos de natação e
atletismo, utilizando distâncias definidas para zonas etárias distintas e considerando referenciais
de tempo para a determinação dos atletas com mais aptidão. Os critérios de elegibilidade
correspondem a um processo mais abrangente e preciso de seleção discricionária, considerado
essencial para o direcionamento esportivo.
Segundo Kovářová e Kovář (2012), muitos autores lidam com o problema da detecção e da
seleção de talentos no triatlo com a predição, por meio do desempenho esportivo, mas não há
ainda um modelo eficaz que possa ser aplicado, uma vez que os estudos até então realizados
não trouxeram qualquer abordagem complexa para a previsão desse desempenho. Portanto,
as tentativas têm sido bastante intuitivas, baseando-se em determinantes do desempenho
esportivo para certas disciplinas. Para a análise do desempenho máximo na categoria Júnior,
no triatlo, geralmente são feitos testes de natação nas distâncias de 400 e 800 metros, enquanto
no atletismo o percurso varia entre três e cinco quilômetros.
A seleção de talentos no triatlo possui grande relevância, pois permite a otimização dos
recursos para recrutamento e uma projeção da melhor estratégia para conquistar resultados
esportivos expressivos (BOTTONI et al., 2011). Excepcionalmente, em função dos aspectos
desconhecidos para um modelo de desempenho no triatlo, a detecção de talentos e sua
relação com a performance futura ainda é de difícil identificação (grande número de variáveis).
Segundo Bottoni et al., a avaliação exclusiva do desempenho por meio da análise temporal
em testes de natação e atletismo é inapropriada e incapaz de prever a possibilidade de alcance
de desempenho futuro. Dessa forma, para evitar o desperdício do talento, os programas de
detecção estipulam o tempo de corte nessas disciplinas de uma forma não muito restritiva,
a partir de testes de contrarrelógio na natação (200 a 400 metros) e no atletismo (dois a três
quilômetros) para atletas da categoria Júnior.
Nos programas de identificação de talentos para o triatlo, observa-se a valorização do background
competitivo do jovem, com notável capacidade nas disciplinas de natação e atletismo cruzadas.
Pela observação dos níveis de aptidão, que atribui pontos por tempos realizados em distâncias
determinadas nas faixas etárias estabelecidas, os atletas são enquadrados em categorias
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padronizadas específicas de nível de desempenho e, uma vez dentro de uma categoria, ele será
encaminhado para o alto rendimento. Dessa forma, um processo de renovação de atletas pode
ser atingido num longo prazo, favorecendo um pipeline de atletas.
O emprego sistemático dessa metodologia nos programas de identificação de talentos, em
muitos países, vem mostrando resultados em relação ao número de jovens atletas participando
de competições internacionais. Portanto, o processo de identificação de talentos nesses
lugares revela-se extremamente útil e contínuo, uma vez que os resultados em longo prazo são
consistentes e evidenciam o sucesso da metodologia seletiva para o alto rendimento dentro
do triatlo.
Objetivos
O presente estudo tem como objetivo primário pesquisar e analisar os modelos de detecção de
talentos empregados por federações de triatlo internacionais, que desenvolvem um programa
de qualidade e possuam uma referência internacional no desenvolvimento de jovens atletas.
Com metodologias de sucesso, eles estão sempre representados em campeonatos mundiais de
triatlo por atletas da categoria Júnior.
Ao analisar a metodologia desses programas, o estudo tem ainda como objetivo secundário
elaborar um programa nacional de identificação de talentos, baseado nos modelos internacionais,
visando a aumentar o número de participantes da categoria Júnior em competições internacionais
e, consequentemente, aumentar a competitividade a nível mundial.
No contexto geral, o escopo deste estudo visa ao desenvolvimento e ao crescimento da
modalidade no país pelo fomento da renovação constante de jovens triatletas, sem lacunas
temporais, dentro das competências da CBTri.
O trabalho justifica-se também pela necessidade da implementação de uma estratégia eficaz
para a seleção de atletas por meio de um processo de identificação de talentos, definido
pelas prioridades estabelecidas pela CBTri e com base em seus objetivos estratégicos. Assim,
poderão tornar o triatlo brasileiro mais competitivo e assegurar sua sustentabilidade a longo
prazo (CAMY; ROBINSON, 2007).
Diante da inexistência de um programa nacional de detecção de talentos para o triatlo e
da necessidade estratégica de identificação de jovens atletas para o processo de renovação
contínuo, torna-se fundamental a implementação de um programa dessa qualidade mirando
o alto rendimento, considerando a missão da CBTri de promover o esporte e de sua visão de
fomento do triatlo para a melhora do desempenho olímpico.
Portanto, com a implementação do projeto de identificação de talentos, a CBTri poderá
aumentar a participação e a representatividade de atletas brasileiros de alto rendimento
em competições internacionais, contribuindo positivamente para o processo contínuo de
renovação e para o desenvolvimento do esporte nacional.
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SITUAÇÃO DE PESQUISA
Metodologia
Para a realização do estudo, fez-se uma pesquisa analítica dos programas de detecção de
talento desenvolvidos em países que, ao longo dos últimos anos, vêm apresentando resultados
consistentes de desempenho na categoria Júnior (16 a 19 anos) em campeonatos mundiais
de triatlo.
Considerou-se como índice de referência o desempenho dos países de maior sucesso em
Jogos Olímpicos (número de medalhas de Sidney 2000 a Londres 2012). Para tal, uma
busca detalhada foi realizada no website da ITU para a definição desses países. Além disso, a
categoria Junior foi referência-base para a pesquisa em função de registrar mais ingresso no
alto rendimento e de sua variação etária ser a mais próxima dos referenciais de detecção de
talentos.
Ao consultar o website da ITU (resultados da categoria Junior, feminino e masculino, dos
campeonatos mundiais de 2004 a 2013), realizou-se um levantamento da participação desses
atletas e também de seus resultados expressivos (Top 20) obtidos. Da mesma forma, e até para
efeito de comparação, as variáveis aplicaram-se aos atletas brasileiros.
Após a obtenção desses números, foi realizada uma consulta aos websites das federações
internacionais de triatlo desses países e analisaram-se os respectivos programas nacionais de
detecção de talentos, além da apreciação das metodologias empregadas na seleção de jovens
atletas para o alto rendimento.
Resultados
A análise dos resultados olímpicos no triatlo desde sua inclusão no programa olímpico mostra
que, das 24 medalhas distribuídas, a Austrália conquistou cinco (21%), a Nova Zelândia três
(12,5%) e a Grã-Bretanha, duas (8%). Apesar da participação brasileira em todas as edições
olímpicas, o melhor resultado nacional veio em Sidney 2000: a 11ª colocação. Diante do
excelente desempenho desses países, esses foram considerados referência para o estudo.
Atletas Júnior

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

AUS

9

10

4

6

6

6

5

6

6

7

65

NZL

9

10

8

5

6

5

6

6

6

5

66

GBR

7

6

5

6

4

2

3

3

4

8

48

BRA

3

5

6

4

2

2

2

2

2

3

31

Tabela 1 – Participação de Atletas da Categoria Júnior em Campeonatos Mundiais de 2004 a 2013

A Tabela 1 apresenta o total de participações dos atletas da categoria Júnior desses países
em campeonatos mundiais nos últimos dez anos. Para efeito de comparação, há também o
número de brasileiros presentes.
A Tabela 2 apresenta os números dos países referência e os do Brasil em relação ao desempenho
técnico de seus atletas por meio dos resultados obtidos entre os Top 20 nessas edições do
evento, considerando o total de atletas exitosos no período analisado.
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Atletas Júnior

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

AUS

8

4

2

5

4

6

5

5

1

4

44

NZL

2

3

2

3

3

2

2

1

2

2

22

GBR

4

3

3

5

3

1

1

1

2

5

28

BRA

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

3

Tabela 2 – Resultados Top 20 da categoria Júnior em Campeonatos Mundiais de 2004 a 2013

A pesquisa revelou que Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha apresentam programas
de detecção de talentos próprios e os desenvolvem regularmente por meio de programas
específicos destinados à identificação e ao desenvolvimento de jovens atletas, utilizando uma
metodologia própria de seleção.
O sistema na Austrália estabelece uma Academia Nacional de Talentos (ANT), oferecendo
training camps regionais regulares. Eles são utilizados para selecionar atletas por meio da
avaliação dos treinadores nacionais de talentos, com testes específicos de natação e atletismo,
desenhados especificamente para atender às demandas de performance nacionais estipuladas
pela federação local.
A Nova Zelândia apresenta um programa de academias juvenis regionais que servem de base
de orientação para o treinamento semanal e mensal de jovens atletas, no qual treinadores
nacionais designados são os responsáveis pela elaboração dos treinos, do processo seletivo e do
posterior direcionamento dos talentos para a seleção nacional. A partir de então, eles passam
a participar dos training camps, realizados em períodos determinados.
Já o sistema britânico estimula o ingresso de jovens em clubes locais de triatlo, em que a
identificação para o alto rendimento é feita por treinadores. Eles são direcionados às Academias
Regionais do Reino Unido para a otimização de seus programas, sob a tutela e o assessoramento
de treinadores nacionais. Esses, por sua vez, são responsáveis por alocar os atletas identificados
em uma escala de rendimento (bronze, prata e ouro), de acordo com padrões de desempenho
para o alto rendimento nacional, e direcioná-los à Esquadra Britânica de Talentos.
O processo seletivo nesses países dá-se por meio do desempenho de jovens atletas da categoria
Júnior, que fazem testes específicos de performance na natação e no atletismo, utilizando
valores referenciais de rendimento por tempo e para distâncias específicas e determinadas em
adequação à realidade do país (Tabela 3).
Natação 1000m
AUS

Feminino

Masculino

Feminino

12’19”

13’10”

15’24”

17’44”

Natação 200m
NZL

Atletismo 1500m

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

2’10”

2’20”

4’20”

4’48”

Natação 400m
GBR

Atletismo 5000m

Masculino

Atletismo 3000m

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

4’37”

4’58”

9’52”

11’01”

Tabela 3 – Valores referenciais de tempo para distâncias específicas de acordo com o programa de detecção de
talentos para atletas Júnior nos países referência
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O Brasil não possui um programa nacional de detecção de talentos oficial equivalente aos modelos
apresentados e tampouco utiliza uma metodologia similar para a seleção de jovens para o alto
rendimento. Portanto, as informações relacionadas a essas atividades são inexistentes.
Discussão
A análise dos resultados olímpicos no triatlo revela a regularidade de Austrália, Nova Zelândia
e Grã-Bretanha na conquista de medalhas olímpicas. Ao comparar esses resultados com os
números de jovens da categoria Júnior desses países nas últimas edições dos campeonatos
mundiais da modalidade (2004 a 2013), nota-se a relação entre ambos. Ao considerar os
resultados Top 20 desses países em campeonatos mundiais da categoria Júnior, revela-se seu
sucesso em função da grande quantidade de atletas competitivos.
Por meio da análise comparativa entre os resultados obtidos em competições de grande
porte e a existência de programas de detecção de talentos nesses países, conclui-se que a
implementação de um sistema nacional de detecção de talentos, com uma metodologia
baseada em referenciais de desempenho atlético específicos, é eficaz na produção de resultados
de nível internacional, como citado por Kovářová e Kovář (2012) e Bottoni et al. (2011).
O processo de renovação contínua de atletas exige que os programas de identificação de
talentos da modalidade sejam capazes de revelar novos jovens com regularidade e com as
aptidões de desempenho exigidas, conforme referido por Böhme et al. Os resultados obtidos
indicam que, ao longo do período considerado, os países referência apresentaram quantidades
regulares e significativas de atletas na categoria Júnior, confirmando a eficiência de seus
programas em métodos de direcionamento ao desempenho atlético e no desenvolvimento de
jovens para o alto rendimento, contribuindo para o processo de renovação de atletas.
Percebe-se uma grande correlação entre a metodologia empregada nos programas de detecção
de talentos analisados e os resultados obtidos por esses países. Logo, há uma adequação dessa
metodologia para o alto rendimento e a obtenção de resultados. Desse modo, com a aplicação
de testes específicos de natação e atletismo, e utilizando os referenciais de tempo dentro de
distâncias determinadas, identificam-se os atletas aptos para o alto rendimento e com maior
acuidade em função das aptidões específicas exigidas.
Perspectiva
Diante da análise do nível de desempenho dos países referência nos principais eventos
(resultados, participação e competitividade), além da ligação com seus programas nacionais de
detecção de talentos, conclui-se que é primordial para um processo de renovação de atletas de
triatlo a implementação de um programa com características e objetivos similares, conforme
citado por Dantas (2008).
Devido à inexistência de um programa como esse no Brasil e visando à implementação de
um projeto com êxito, é fundamental que a estrutura do programa contemple similaridades
com os programas analisados e também considere as adequações à realidade nacional, como
observado por Colantonio (2007).
Considerando a responsabilidade da CBTri no planejamento estratégico do triatlo nacional
para a renovação de atletas e o sistema organizacional dos programas de detecção de talentos
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analisados, apresenta-se um delineamento de estruturação básica para a implementação de
um programa nacional (Tabela 4).
Etapa 1

Elaboração e Estruturação de Training Camps Regionais Anuais (N/NE/CO/SE/S)

Etapa 2

Convocatória de Training Camps para Federações e Treinadores de Triatlo

Etapa 3

Execução dos Training Camps – Aplicação de Testes e Coleta de Dados

Etapa 4

Análise de Resultados de Atletas e Seleção dos Atletas mais Aptos

Tabela 4 – Estrutura básica em quatro etapas proposta para o Programa Brasileiro de Detecção de Talentos para
o triatlo

Dentro desse delineamento, a CBTri deverá ser a responsável direta por todo o projeto e pela
implementação do programa de detecção de talentos para a renovação de atletas, realizado
em quatro etapas:
• Etapa 1: elaboração e estruturação de training camps regionais anuais nas cinco regiões
brasileiras, com o intuito de agregar jovens atletas de triatlo para um processo avaliativo
de desempenho.
• Etapa 2: lançamento de convocatória dos training camps para federações estaduais
e treinadores de triatlo com atletas em idade prévia à categoria Júnior (15 anos) para
composição dos grupos do processo seletivo.
• Etapa 3: execução de training camps com a aplicação de testes específicos e coleta de
dados dos atletas participantes para a montagem de um banco de dados.
• Etapa 4: análise de resultados dos testes e definição da seleção de atletas com os melhores
índices de desempenho para a composição das futuras equipes nacionais Júnior de triatlo.
Durante os Training Camps, o processo seletivo será realizado pela análise da aptidão para o
triatlo, de acordo com o desempenho obtido nos testes específicos de natação e atletismo e
utilizando valores referenciais de rendimento por tempo obtidos em distâncias definidas pela
área técnica da CBTri. Eles serão ajustados para um padrão nacional, considerando exigências
e características fisiológicas específicas da modalidade, bem como o desenvolvimento físico
e de maturação dos atletas, em idade precedente ao ingresso na categoria Júnior (Tabela 5).
Natação 400m
BRA

Atletismo 3000m

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

4’45”

5’00”

9’55”

11’10”

Tabela 5 – Valores referenciais de tempo para distâncias específicas determinadas de acordo com o programa de
detecção de talentos brasileiro para atletas Junior

Portanto, com a implementação de um programa nacional da CBTri para a detecção de talentos
baseado em programas de países bem-sucedidos no esporte, aplicado de forma apropriada e
atendendo aos padrões de aptidão para a modalidade, será viabilizado um processo seletivo de
jovens atletas com as capacidades exigidas para o triatlo. A implementação de um programa
direcionado ao alto rendimento dessa qualidade proporcionará uma maior participação
brasileira em eventos de grande porte, possibilitando resultados futuros expressivos. Isso
contemplará os objetivos estratégicos da organização esportiva por meio de seu planejamento
estratégico, cujo foco é a renovação contínua de atletas.
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CONCLUSÃO
O triatlo é um esporte de elevada demanda física e que, para atender às exigências da modalidade,
obriga o atleta a ter um bom desenvolvimento em todas as aptidões específicas solicitadas.
Por ser um esporte moderno, a participação de jovens atletas é expressiva. Entretanto, é
imprescindível que esses possuam as capacidades físicas exigidas pela modalidade para que
ingressem no alto rendimento e mantenham o nível de desempenho ditado pelo esporte.
A participação no triatlo de alta performance está condicionada à grande aptidão dos atletas
para as três disciplinas da modalidade e, portanto, é essencial uma identificação prévia dos
mais aptos por meio de um programa de detecção de talentos (processo seletivo com testes
físicos de desempenho específico e que considere as aptidões exigidas pela modalidade).
Países que vêm experimentando o sucesso no triatlo possuem programas nacionais de
identificação de talentos realizados de forma regular e baseados em uma metodologia aplicada
à modalidade, permitindo um pipeline de atletas e um processo de renovação desses. Esse
sucesso é constatado por meio de resultados internacionais em campeonatos mundiais da
modalidade na categoria Júnior e, em última análise, em Jogos Olímpicos. Ou seja, os
resultados expressivos desses países revela o nível de sucesso de seus programas de detecção
de talentos.
No Brasil, observa-se a inexistência de um programa similar e que empregue uma metodologia
análoga para identificar novos talentos. Consequentemente, a implementação de um programa
de identificação de talentos que contemple a renovação de atletas pode apresentar resultados
positivos e favorecer o fomento do alto rendimento dentro dos padrões internacionais de sucesso.
À vista disso, a implementação de um programa de detecção de talentos nacional para o
triatlo estará inserida dentro do planejamento estratégico da CBTri e contemplará a missão e
a visão da organização esportiva, promovendo um processo contínuo de renovação de atletas,
com a maior participação de atletas de alto rendimento em competições importantes e a
produção de um número maior de resultados expressivos para o triatlo brasileiro.
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RESUMO

O trabalho tem como objetivo propor um mapa estratégico para a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SMEL), do Rio de Janeiro, à luz do modelo de Excelência Organizacional
apresentado por Magalhães (2012), para atender metas do plano de governo e contribuir na
construção de um legado sustentável pós-Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Ao
propormos o mapa estratégico, identificou-se que o objetivo central da SMEL é a ação social
por meio do esporte e que todos os projetos adotados contribuem em algum grau para a
execução das metas e objetivos da organização, fundamentadas nas diretrizes da Prefeitura e
no projeto de candidatura para os Jogos de 2016. Por outro lado, identificou-se a necessidade
de complementação de objetivos estratégicos observáveis e controláveis no mapa para auferir
benefícios a todas as partes interessadas - sociedade, organização e indivíduos, assim como
alcançar efetividade na colaboração da construção de um legado sustentável e de um impacto
positivo para a sociedade carioca.
Palavras-chave: Políticas Públicas, Gestão Esportiva, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
Financeira, Esporte, Jogos Olímpicos, Legado.

ABSTRACT

THe study has as objective to propose a strategic map for the Municipal Secretary of Sports and Leisure (SMEL) in accordance with the Organizational Excellence Model from Magalhães (2012),
in order to meet government’s action plan and create a sustainable legacy after 2016 Olympic
Games, in Rio de Janeiro. By proposing a strategic map, we could identify that SMEL’s goal is
based on social actions through sports and that all projects lead, in some level, to achieve organization’s objectives of the organization grounded on City Hall guidelines and on the 2016 Olympic
Games project bid. On the other hand, we could identify the need to elaborate new strategic objectives on the map so that it can beneficiate all stakeholders, including society, organization and
individuals, as well as achieve effective collaboration on building a sustainable legacy and positive
impact on society in the city of Rio de Janeiro.
Keywords: Public Policies, Sport Management, Human Resource Management, Financial Management, Sports, Olympic Games, Legacy.
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1 | INTRODUÇÃO
Com a vinda dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, em 2016, a cidade brasileira vai
experimentar uma oportunidade única de revalidar e aprimorar suas políticas públicas
voltadas ao esporte.
O redesenho institucional realizado pela Constituição Federal de 1988 instituiu a
descentralização e a participação dos três níveis de governo como eixos centrais do processo
de democratização da gestão pública brasileira (ROCHA, 2009, p. 1). Inicialmente, os
níveis Federal, Estadual e Municipal de governo devem estar empenhados em traçar ações
que colaborem para o planejamento de um legado sustentável pós-Jogos Olímpicos, com
significativo impacto social, principalmente para as camadas menos privilegiadas, obedecendo
um dos compromissos da candidatura carioca.
Na esfera municipal, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) está incumbida de
formular políticas públicas de esporte para o Município do Rio de Janeiro que beneficiem
todas as partes interessadas, em especial às demandas de seu público-alvo: crianças e jovens da
rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.
Para tanto, a SMEL deve adotar um planejamento estratégico que assegure um serviço
socioesportivo público de qualidade e que contribua com o compromisso da cidade-sede de
garantir a transformação por meio do esporte e a criação de um legado sustentável (COMITÊ
ORGANIZADOR RIO 2016, 2016).
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é propor um mapa estratégico para a SMEL à luz
do Modelo de Excelência Organizacional apresentado por Magalhães (2012) e correlacionar
os projetos da organização com presteza no atendimento das diretrizes do plano de governo e
no compromisso da candidatura da cidade-sede.
1.1 O desenvolvimento das políticas públicas de esporte no Brasil
O desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o esporte e lazer no Brasil ganhou força
durante o regime militar, período em que a plataforma de governo tinha como base o alto
rendimento e a competição (STAREPRAVO, 2011, p. 77). Segundo Andrade e Monteiro
(2010, p. 2), as políticas públicas são estruturadas de acordo com o período histórico e a
sociedade em que estão constituídas. Entre 1964 e 1985, a política pública esportiva foi
desenhada com finalidades funcionalistas de ocupação do tempo livre, objetivando a
desmobilização da organização popular, assim como a recomposição da força de trabalho e
o controle da corporeidade da classe trabalhadora durante seu tempo livre (STAREPRAVO,
2011, p. 78).
Ainda que em um contexto manipulador, de ditadura, o esporte ganhou destaque com
várias ações do governo. A intenção de fomentar a prática de esportes resultou na Lei de
Reforma Universitária, nº 5.540, de 1968. No ano seguinte, foi concebido o Decreto-Lei
nº 705, que tornava obrigatória a prática da Educação Física em todos os níveis escolares.
Em 1970, a criação da loteria esportiva federal fomentou programas voltados à Educação
Física com o repasse de 30% dos recursos arrecadados. No governo Emílio Médici, criouse o Departamento de Educação Física e Desportos (DED) e o Plano de Educação Física
e Desporto (PED). Por fim, com Ernesto Geisel (1977) e João Batista Figueiredo (1980),
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implementou-se a política Esporte para Todos (EPT) e as Diretrizes Gerais para Educação
Física e Desportos, respectivamente (ANDRADE; MONTEIRO, 2010, p. 4).
Ao final do regime militar, o processo de redemocratização do país e a abrangência de esporte
e lazer como direitos sociais na Constituição Federal de 1988 reforçou a necessidade de
novas alternativas mais democratizantes para a ação do poder público no setor esportivo
(STAREPRAVO, 2011, p. 78).
Recentemente, no governo Lula, a ampliação do investimento no esporte foi marcada
com a criação do Ministério do Esporte e a realização de duas conferências nacionais que
contribuíram para a formulação da primeira Política Nacional de Esporte. Foram traçadas
dez linhas estratégicas para o setor: valorização profissional; esporte, lazer e educação; esporte,
saúde e qualidade de vida; tecnologia e inovação; esporte de alto rendimento; futebol;
financiamento do esporte; infraestrutura esportiva; esporte e economia. Assim como em
outros momentos do país, o governo Lula utilizou o esporte para a elaboração de políticas
públicas, com o objetivo de transformar a nação em uma potência esportiva mundial ao
vislumbrar a organização de grandes eventos (ANDRADE; MONTEIRO, 2010, p. 5).
A criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), por meio da Lei nº 2139,
de 11 de maio de 1994, foi uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, visando ao
planejamento, à promoção, à coordenação e à execução da política pública de esportes e lazer
do município (Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 1994). Nesse ponto, cabe destacar que
“políticas públicas visam responder às demandas, principalmente dos setores marginalizados
da sociedade, considerados como vulneráveis” (TEIXEIRA, 2002, p. 3).
Assim como em nível nacional, a gestão pública do esporte no Rio de Janeiro foi desenvolvida
com o esporte como fator modelador e influenciador da dinâmica social. A evolução da sociedade
urbana da cidade foi determinante na elaboração das políticas públicas do setor esportivo.
A história esportiva do Rio de Janeiro está intimamente vinculada ao processo de modernização
da cidade e aos valores da sociedade daquela época. Até o século XIX, o esporte não fazia parte
do cotidiano das pessoas. Com a chegada da corte portuguesa, em 1808, o modismo europeu
das práticas esportivas foi ganhando espaço, apesar da forte resistência da alta sociedade frente
a qualquer tipo de esforço físico que pudesse fazer alusão às funções escravas. A adesão aos
esportes e ao lazer ao ar livre ganhou força no fim do século XIX, trazendo novo papel aos
espaços públicos e incorporando modalidades como turfe, ciclismo e remo ao dia a dia da
alta sociedade (JESUS, 1999). Sobre isso, Santos (2013, p. 2) diz que, “em sua maioria, as
entidades desportivas eram diretamente ligadas ao lazer dos grupos jovens da elite carioca”
e adiciona que o futebol, apesar de ser um esporte ainda praticado, em sua maioria por essa
mesma elite, seria a nova modalidade que possibilitaria mais acesso das camadas sociais menos
privilegiadas.
Instituições reguladoras como associações e ligas esportivas foram fundadas, e altas taxas de
adesão e mensalidades serviram para selecionar o público, distanciando os menos abastados
e os pequenos clubes. Esses últimos foram ganhando espaço paulatinamente, contratando
jogadores negros e de classes mais baixas. A popularização do futebol foi tão intensa que,
apesar dos esforços da alta sociedade carioca em manter o elitismo, a modalidade tornou-se
símbolo nacional agregador de raças e crenças das mais diversas camadas.
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Em resposta às reivindicações da sociedade moderna, que busca uma melhor qualidade de vida,
as políticas públicas de esporte vêm ganhando espaço (ANDRADE; MONTEIRO, 2010, p. 3).
Por conta disso, a elaboração das políticas do setor esportivo no Rio de Janeiro urgia por uma
secretaria que se encarregasse das ofertas de atividades de esporte e lazer na cidade.
Desde a sua criação, em 1994, a SMEL tem a missão de contribuir efetivamente para políticas
públicas do esporte. Ao longo de duas décadas, a Secretaria nunca viveu um momento como o
atual, com a sociedade tão voltada às questões esportivas. Trata-se de uma ocasião ímpar para
beneficiar toda uma sociedade por meio de oportunidades intrínsecas de sediar a Copa do
Mundo de futebol e os Jogos Olímpicos. Nessa circunstância, Bianco (2010, p. 114) ressalta
que o Rio de Janeiro comprometeu-se com o Comitê Olímpico Internacional (COI) a efetivar
políticas públicas capazes de gerar um impacto social relevante na sociedade, principalmente
em setores desprivilegiados, dada o uso de recursos públicos.
A análise de edições anteriores dos Jogos Olímpicos vem sendo muito utilizada para o
aprimoramento das tomadas de decisão das cidades-sede quanto ao legado. No programa
de transferência de conhecimento entre elas, o Rio de Janeiro pode se inspirar em alguns
casos de sucesso, como Tóquio 1964 (reconstrução do Japão após a Segunda Guerra
Mundial), e Seul 1988, que se inseriu na economia mundial como um Tigre Asiático; ou o
de Barcelona 1992, que fez do evento uma ferramenta para incluir o conteúdo olímpico no
currículo escolar, agregando os valores do Olimpismo e a importância da atividade física e do
esporte (BIANCO, 2010, p. 117). Há também o exemplo de Londres 2012, cujo Comitê
Organizador concentrou suas ações em sustentabilidade, inclusão social, melhorias no meio
ambiente e uso sustentável de recursos. A estratégia de regeneração urbana teve foco em áreas
vulneráveis e degradadas, enquanto o programa educacional e esportivo contou com inovação
e tecnologia aplicada ao incentivo da prática de atividades físicas. O importante desses casos é
evitar privilégios ao interesse privado em detrimento do público, adotando um planejamento
que inspire o engajamento da sociedade em prol de um legado efetivo e sustentável.
Segundo Nuzman (2011), a questão do legado esteve incluída em todas as discussões sobre
a preparação da cidade desde o início da candidatura e é o pilar central do planejamento do
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ele ressalta ainda que
a construção do primeiro Centro Olímpico de Treinamento da América do Sul e do Parque
Radical de Deodoro, localizado em uma área carente de infraestrutura, somarão ao legado
esportivo da cidade. O atual presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) acrescenta
que o Rio de Janeiro vai se beneficiar de profundas melhorias em infraestrutura (transportes,
projetos urbanísticos em comunidades carentes e captação de negócios da Prefeitura que
atraem novos investimentos em vários setores da economia).
Sobre o plano de legado que garanta impacto social e ambiental positivos, Nuzman explica
que o Comitê Organizador traçou seu plano a partir de um diagnóstico de fatores sociais,
ambientais e socioeconômicos da cidade, alinhando-se com as diretrizes do COI e preservando
os resultados positivos na infraestrutura urbana, na qualificação profissional, na geração de
empregos, no fomento da economia e em programas de habitação. Ademais, cabe esclarecer
que assumiu-se uma série de compromissos na candidatura carioca quanto à melhoria da
qualidade do ar, a preservação ambiental e o uso de novos materiais de fontes de energia.
Além do compromisso do legado com o COI, a SMEL deve considerar seu comprometimento
com outros objetivos centrais do governo que inferem no tema. Baseado em documento do
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Plano Estratégico 2013-2016 da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma das principais metas do
governo, na qual a SMEL deve atuar, é a de garantir mais igualdade de oportunidades aos
jovens e às crianças cariocas. Dentro desse plano, a SMEL tem sua meta concentrada na
área de desenvolvimento social e deve se responsabilizar para que todas as escolas do ensino
fundamental, localizadas em áreas conflagradas ou recém-pacificadas na cidade, tenham núcleos
esportivos até 2016. Os resultados esperados são: “... melhor aproveitamento do tempo ocioso
dos jovens em áreas carentes, mais integração social da juventude, estabelecimento de uma
cultura de hábitos saudáveis e redução de desvios de conduta na juventude” (PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2013).
Baseada em compromissos e no estabelecimento de uma perfeita integração entre esferas do
governo e instituições responsáveis pelos Jogos Olímpicos, a SMEL deve garantir um modelo
de gestão eficiente para o desempenho da sua função capital de desenvolver políticas públicas
no setor esportivo, contribuindo com o setor público nos desafios para o desenvolvimento
da juventude e para a construção de um legado sustentável, com o esporte servindo como
ferramenta de transformação social.
Visando atender ao plano estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro, a SMEL traçou um
Plano Plurianual (PPA) em quatro linhas de ações sob a área de resultado do desenvolvimento
social e uma sob a área de resultado da Educação. Isso foi publicado na lei nº 5.686/14,
do Diário Oficial, de 13 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2014/2017, estabelecendo metas da Administração Pública por quatro anos,
organizadas em ações e programas que resultem em bens e serviços para a população
(DIÁRIO OFICIAL, 2014):
Área de Resultado: 0008/ Desenvolvimento social.
Programa: 0032/ Desenvolvimento do Esporte e Lazer na Cidade.
Objetivo: Planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do esporte e do lazer.
Implantar equipamentos esportivos em áreas estrategicamente localizadas, a fim de ampliar a
rede de atendimento em esporte e lazer e desenvolver ações socioeducativas que viabilizem a
integração dos equipamentos da Prefeitura, em especial, escolas e vilas olímpicas, incluindo
ações que permitam o contra turno da rede municipal de ensino.
Linha de ação: 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO
Objetivo Específico: Realização de eventos, projetos esportivos, campeonatos, seminários e
torneios, visando ao fomento do esporte de rendimento.
Linha de ação: 2068 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
PARA PREVENÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS.
Objetivo Específico: Ampliar, através do esporte e do lazer, o campo experimental do
indivíduo, criando obrigações, estimulando a personalidade intelectual e física, oferecendo
chances reais de integração social e reduzindo a vulnerabilidade social.
Linha de ação: 2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOÇÃO DO
ESPORTE E DO LAZER.
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Objetivo Específico: Integrar a atividade física na rotina dos cidadãos cariocas, de forma a
prevenir doenças crônicas não transmissíveis.
Linha de ação: 2126 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPÍCO
Objetivo Específico: Atender crianças, jovens, pessoas carentes e deficientes por meio de
atividades esportivas no Rio em Forma Olímpico.
Área de Resultado: 0001/ Educação
Programa: 0316/ Melhoria da qualidade da educação carioca
Objetivo: Assegurar um padrão de excelência para o ensino público municipal, no Rio
de Janeiro, utilizando novas tecnologias para uma prática mais efetiva no processo de
aprendizagem. Ideia é que o aluno conclua o ensino fundamental com um projeto de vida
para o futuro.
Linha de ação: 2117 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA PARA ALUNOS
MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DO RIO DE JANEIRO
Objetivo Específico: Evitar a obesidade e melhorar o rendimento escolar, inserindo os alunos
da rede na cultura da prática esportiva.
Além das linhas de ação, algumas resoluções foram publicadas para melhorar a eficiência,
a agilidade, a comunicação, as parcerias e a transparência nos processos de trabalho e na
governança da organização para o exercício de 2013:
• Resolução 650, de 11 de dezembro de 2013 – dispõe sobre a criação de conselhos
comunitários de esporte e lazer – CCEL com o objetivo de criar um espaço para reflexão
e discussão junto à sociedade sobre a oferta de atividades físicas na cidade e que essas
informações sirvam para melhor atender às necessidades das comunidades;
• Resolução conjunta SME/SMEL/SMS, nº 1, de 17 de setembro de 2013 – dispõe sobre
a criação do comitê de integração para articular ações que menciona, com o objetivo de
viabilizar ações conjuntas entre as Secretarias de Saúde, Educação e Esporte;
• Resolução 643, de 10 de junho de 2013 – dispõe sobre a área de comunicação em todas
as unidades de esportes e lazer com o objetivo de ordenar os meios de comunicação nas
Vilas Olímpicas;
• Resolução 639, de abril de 2013 – dispõe sobre os eventos em todas as unidades de
esporte e lazer, com objetivo de atender às demandas específicas para a realização de
eventos em cada área da cidade;
• Resolução 644, de 14 de junho de 2013 – regulamenta as relações institucionais das
unidades de esporte e lazer, o funcionamento, a área de abrangência das gerências regionais
de esportes e lazer (GRELs) e delega competência;
• Resolução 646, de 13 de agosto de 2013 – dispõe sobre as parcerias no âmbito das
unidades de esporte e lazer.
Quanto aos projetos em andamento na SMEL, destacamos o central das Vilas Olímpicas, cujo
fundamento básico está equiparado a um dos resultados esperados pelo plano de legado dos
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Jogos Rio 2016 - integração de jovens e das comunidades carentes (Comitê Organizador Rio
2016). As Vilas têm sua localização determinada pelo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e, portanto, estão presentes em áreas mais carentes da cidade. O projeto visa a atender
prioritariamente o público da rede municipal, promovendo a prática de atividades esportivas,
com foco na promoção da saúde e da educação olímpica, atuando como um complemento
na formação geral do indivíduo. Atualmente, há entre 60 e 70 mil alunos matriculados
em atividades sistemáticas nas 20 unidades espalhadas pela cidade. A adição de Vilas foi
uma iniciativa da nova gestão. Com isso, a Vila Olímpica do Encantado foi inaugurada no
primeiro quadrimestre de 2013, trazendo benefícios para a população do grande Méier. Já os
empreendimentos da Vila Olímpica da Ilha do Governador, de Bairro Carioca e do Morro
do Pinto devem ser inaugurados no segundo quadrimestre de 2014, ampliando os serviços
da SMEL pela cidade.
Complementando o cardápio de projetos socioesportivos da SMEL, o Zico 10 (parceria
entre o Governo do Estado, através da SMEL, e a Escolinha de Futebol Zico 10) foi criado
para contribuir com a formação cidadã, por meio de atividades que valorizem o futebol
como ferramenta para a promoção social. Até agora, já são cerca de quatro mil crianças e
jovens atendidos. Ao optar pela continuidade do projeto, a SMEL espera construir o caminho
para a estruturação de uma Cidade Olímpica, valorizando o esporte mais popular do país e
ampliando a formação de campeões.
Assim como o Comitê Organizador Rio 2016 constatou que a geografia e o clima do Rio
de Janeiro formam um cenário propício para o esporte e as atividades ao ar livre (Comitê
Organizador Rio 2016), a SMEL viu a necessidade de dar continuidade ao projeto de ocupar
vários equipamentos esportivos da cidade com núcleos que ofereçam atividades de esporte e
lazer e estimulem ainda mais o estilo de vida ativo e saudável do carioca. Em cumprimento
da plataforma, os projetos esportivos Rio em Forma Olímpico e Programa de Esporte e Lazer
da Cidade (PELC) vêm agregar a construção de um legado esportivo sustentável ao pulverizar
o esporte e seus valores intrínsecos na sociedade carioca. O PELC, criado em 2003 pelo
Ministério do Esporte, visa desenvolver uma proposta de política pública e social que atenda
às necessidades de esporte recreativo e de lazer da população. Seu objetivo é proporcionar a
prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolva todas as faixas etárias e portadores
de deficiência, além de estimular a convivência social e favorecer a pesquisa e a socialização
do conhecimento. Esse projeto tem um conceito já adotado pela SMEL, mas os núcleos
do PELC são uma novidade dessa gestão. No mesmo gênero, o Rio em Forma Olímpico
busca promover o acesso ao esporte e contribuir para a melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente aos alunos da rede municipal, moradores de comunidades socioeconômicocultural desfavorecidas, oferecendo prática regular de atividades físicas orientadas, promovendo
saúde e bem-estar, consciência ética e cidadania. Assim, a SMEL decidiu dar sequência aos
500 núcleos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro.
O projeto desenvolvido em 2013 pela SMEL - o Comitê de Integração Saúde, Educação,
Esporte e Lazer (ISEEL) – tem potencial significativo de impacto social, uma vez que sua
intenção é viabilizar ações conjuntas entre as três Secretarias, com a meta de executar as políticas
públicas de forma integrada, otimizando recursos públicos e oferecendo um atendimento de
excelência à população. Tendo em vista que o conjunto de doenças crônico-degenerativas é o
principal problema de saúde da atualidade e que a inatividade física é reconhecida como um
dos fatores de risco determinantes para o surgimento dessas doenças, a prática de atividades
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físicas privilegia a formação de valores e contribui na formação de cidadãos participativos,
solidários, autônomos e criativos. A integração de projetos e ações das três Secretarias favorece,
de forma relevante, o desenvolvimento de processos e de competências produtivas integradas
para oferecer à população carioca a possibilidade de melhorar seus hábitos de saúde, higiene
e comportamentos saudáveis.
A integração entre esporte e educação tem recebido mais atenção ao longo dos anos. Segundo
(BIANCO, 2010, p. 120), “a poderosa conexão torna-se um dos eixos centrais dos planos
para o legado social a partir dos Jogos, incrementando a tendência de transformação não
só urbana, mas também social a partir da grande mobilização socioeconômica em prol
do evento”. Ao relacionarmos esporte e educação, iremos na direção de um legado social
sustentável por meio do ensino de valores do esporte que servem como complemento da
educação escolar. Eles podem ajudar os alunos na construção de conceitos de disciplina,
liderança, respeito, superação de limites, valorização do trabalho em equipe, capacidade e
reflexão estratégica, entre outros. Já a conexão com a Secretaria de Saúde permitiu a criação
de um programa de prevenção e promoção de hábitos saudáveis, que levem à diminuição do
risco de doenças ligadas ao sedentarismo e contribuam para um legado positivo e sustentável
no Rio de Janeiro.
Em 2013, a gestão da SMEL colocou em ação o projeto de parceria com o Banco Internacional
de Desenvolvimento (BID), traduzindo-se em uma oportunidade única de fortalecimento do
projeto central das Vilas Olímpicas e contribuição para o legado esportivo da cidade. Vários
profissionais do BID trouxeram sua expertise e ações complementares foram oferecidas pelos
parceiros privados. O BID reconheceu o potencial das Vilas no Rio de Janeiro e resolveu
atuar na lapidação do projeto. A Vila Olímpica do Alemão foi escolhida para ser o projeto
piloto, contando com uma consultoria para atuar em vários componentes de gestão técnica:
Fortalecimento da Programação e Currículo; Promoção da participação ativa de meninas;
Divulgação; Monitoramento e Avaliação de Impacto e Plataforma para a oferta de serviços
adicionais (higiene bucal, fortalecimento de atividades para PCD, empregabilidade para os
jovens, programas de apoio familiar e educação financeira).
No mesmo ano, a SMEL efetivou sua participação nos encontros do Grupo de Trabalho do
Legado Esportivo (GTLEE), que tem efeito significativo para a colaboração da organização
no cumprimento da construção de um legado sustentável para o Rio de Janeiro pós-Jogos. A
articulação dos três níveis de governo pode ser imperativa para que a proposta de legado saia
do textual.

2 | MODELO DE EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL
A fim de propormos um mapa estratégico para a SMEL, utilizaremos como base o modelo
de Excelência Organizacional apresentado por Magalhães (2012, p.50). O autor defende
que esse possibilita a identificação do papel, das necessidades e das recompensas de cada
parte interessada, ajudando gestores a conectar-se com os indicadores de desempenho
gerencial e organizacional.
Magalhães (2012, p.86) fundamenta o modelo esclarecendo cada camada. A primeira, o
círculo externo, representa os cinco princípios básicos norteadores da administração pública
(L.I.M.P.E.): Legalidade – trabalhar dentro da lei; Impessoalidade – dar tratamento igualitário
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a todas as pessoas; Moralidade – pautar a gestão em princípios morais e éticos; Publicidade –
transparência em todos os processos; Eficiência – ser eficiente com baixo custo.
O círculo intermediário representa a inteligência empresarial no setor público em quatro
pilares que devem permear todas as práticas da organização: Inovação – processo de
administração pautado na geração criativa de benefícios e resultados; Conhecimento – processo
de compartilhamento, geração, disseminação, uso e proteção das principais políticas, métodos
e ferramentas de gestão da organização; Empreendedorismo – programa de encorajamento,
premiação ou reconhecimento das iniciativas das pessoas da organização; Probidade – conceito
de retidão exigido no setor público.
As lâminas internas representam os capitais da organização: Processos – conjunto de atividades
para o funcionamento de uma organização; Pessoas – sistema de relações interpessoais e
o ambiente de trabalho na organização; Tecnologia – sistemas que ajudem na eficiência e
melhorias da organização em custo, qualidade, atendimento; Públicos - público-alvo e suas
expectativas; Parcerias – redes de clientes, parceiros, fornecedores etc.
No centro do modelo estão as recompensas S.O.I., como consequência das atividades
estratégicas: Sociedade – Resultados na geração de prosperidade e benefícios para a sociedade;
Organização – Resultados que mostrem excelência em toda a operação e reputação da
organização; Indivíduos – Resultados que sejam positivos para todos os funcionários e pessoas
jurídicas ligadas ao sistema público.
2.1 O Modelo de Excelência Organizacional para a SMEL
Ao utilizarmos o Modelo de Excelência Organizacional de Magalhães (2012), será proposto
um Mapa Estratégico para a SMEL (Figura I), no qual adequaremos objetivos controláveis
(mensuráveis) aos capitais organizacionais: “processos – pessoas – tecnologia – mercado –
parcerias” (PPTMP) e objetivos observáveis (não mensuráveis) ao quadrante das recompensas
- “Sociedade, Organização e Indivíduos” (SOI), visando ao cumprimento do plano estratégico
da Prefeitura (PMRJ) e desempenho do compromisso do legado pela candidatura junto ao
COI e ao Comitê Organizador Rio 2016 e da missão da SMEL:
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Figura I – Mapa Estratégico.

O Modelo de Excelência Organizacional de Magalhães (2012) preconiza a importância do
preenchimento de todos os quadrantes no Mapa Estratégico para garantir a eficácia nos
resultados. Visando complementar as estratégias da organização, foram considerados os
objetivos em curso (cinza) e foram propostos novos objetivos (lilás).
A definição dos objetivos estruturais para a SMEL é fundamental para a implantação de um
projeto de sucesso. A gestão dos capitais organizacionais (PPTMP) foi estruturada de forma
a gerar recompensas para as partes interessadas (SOI), assim como as recompensas foram
elaboradas a partir de práticas que gerem valor.
A Figura II contempla a Matriz com o alinhamento de todos os objetivos dos projetos em
andamento na SMEL:
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Figura II – Matriz

2.2 Resultados e Considerações
A importância da apresentação da matriz se comprova nos resultados das interseções dos
projetos com os objetivos expostos no mapa estratégico, demonstrando se os projetos
elencados estão em consonância com o que foi traçado. O resultado principal dessa matriz
destaca que a SMEL tem, principalmente, projetos voltados ao esporte social e, com isso,
a organização demonstra que os objetivos traçados para o quadrante das recompensas da
Sociedade estão bem alinhados com a maioria dos projetos, exceto pelo objetivo projetado
para o desenvolvimento do esporte de rendimento exigido no Planejamento Plurianual da
Secretaria, que apresenta alcance de resultado de menos de 16%.
O atendimento do objetivo da criação de um legado sustentável requerido pelo COI mostrouse eficiente em mais de 50% dos projetos traçados pela SMEL. Concernente aos objetivos das
recompensas da Organização, os projetos demonstraram eficácia, principalmente os voltados
a atingir uma melhora de planejamento e qualidade no serviço.
Já na análise das recompensas direcionadas para os Indivíduos, presencia-se uma grande
lacuna na criação de projetos que visem à promoção de um ambiente favorável ao aprendizado
e ao desenvolvimento dos funcionários da organização.
Ao direcionarmos a análise para os objetivos dos capitais organizacionais (PPTMP),
entendemos que, no quadrante de Processos, a SMEL já se preocupa suficientemente com a
criação de projetos alinhados com o atingimento de mais eficiência, agilidade, transparência
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e comunicação nos processos de trabalho. Contudo, ao verificamos a carência de projetos
visando ao objetivo de fiscalização dos contratos e prestações de contas, fizemos a proposta
de inserção de objetivos estratégicos no mapa para esse quadrante. A necessidade de controlar
os contratos de gestão é imperativa e depende muito das oito gerências regionais (GRELs)
espalhadas pela cidade, que fiscalizam o trabalho dos profissionais dos projetos. Internamente,
a gerência de monitoramento deve ganhar força com um sistema eficiente, que colete e
transmita dados precisos, ajudando nas decisões estratégicas.
Quanto ao quadrante de Pessoas, é notável que alguns projetos elaborados atendam
o objetivo de fortalecimento da cultura organizacional, embora não seja um objetivo
vigente, e sim proposto por este trabalho. O resultado da matriz deixa claro que a SMEL
precisa se preocupar com o objetivo proposto de capacitações para a equipe e plano de
incentivos aos profissionais.
Assim como no quadrante de Pessoas no mapa, o capital organizacional de Tecnologia
mostra-se desprovido de objetivos em curso, o que explica a insuficiência de projetos voltados
para o aprimoramento do sistema de monitoramento e modernização na prestação de contas,
outro objetivo proposto neste trabalho.
Apesar de no capital organizacional Público observarmos que a SMEL tem poucos projetos
voltados à implementação de equipamentos esportivos, sabemos que esse objetivo não é
apenas uma preocupação constante da organização, mas também o seu pilar central (são 20
Vilas operando em áreas de grande vulnerabilidade social e mais de 500 núcleos esportivos
espalhados pela cidade por meio de projetos complementares). Esse quadrante do mapa
estratégico recebeu a proposta de mais dois objetivos estruturais que, ao serem correlacionados
com os projetos em curso, demonstraram eficácia no alcance das metas, com destaque para o
esforço frequente de aumento da visibilidade da organização.
O último quadrante, Parcerias, tem seu ponto alto no cumprimento do objetivo de
desenvolvimento de ações que integrem os equipamentos da Prefeitura e permitam ações de
contra turno da rede municipal de ensino, uma vez que a SMEL, por determinação do Poder
Executivo Municipal, dispõe de recursos vinculados à Secretaria Municipal de Educação
(SME) para serem alocados no custeio das Vilas Olímpicas do Município e incluídos nas Ações
de Manutenção de Desenvolvimento de Ensino (MDE), para fins de cumprimento do art.
212 da Constituição brasileira. Já sobre o estabelecimento de parcerias, este trabalho sugere
a adição de dois novos objetivos no mapa voltados para o desenvolvimento de articulações
com outras instituições, além das já realizadas. Projetos para alinhamento de programas com
parceiros também devem ser considerados.

3 | CONCLUSÃO
O desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o esporte e para o lazer no Brasil
ganhou força durante o regime militar. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988,
assegurou-se a democratização do acesso ao esporte. Por parte do poder público, ocorreu a
compreensão da potencialidade social do esporte, que levou à implementação de políticas
públicas voltadas para a área. Desde então, as prefeituras incorporaram o esporte à política
pública como ferramenta de estímulo à participação cidadã, gerando mudanças, inclusive, no
planejamento urbano. Posto isso, a SMEL vem desenvolvendo ações em consonância com o
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ditame constitucional por meio de serviços com caráter socioesportivo prestados à população
em áreas, primordialmente, de mais vulnerabilidade social.
Prestes a sediar os Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro tem uma oportunidade única de efetivar
políticas públicas capazes de gerar um impacto social expressivo, principalmente para as camadas
e os setores desprivilegiados. O mundo está voltado para o esporte e esse tem um enorme poder
de transformar, incluir e orientar. As edições anteriores dos Jogos Olímpicos ensinam as receitas
de sucesso para utilizar o esporte como ferramenta de transformação social.
A candidatura do Rio de Janeiro como cidade-sede trouxe o compromisso aos três níveis de
governo de se articular para garantir um legado com impacto social positivo e sustentável pósJogos. Sendo assim, a SMEL deve não apenas adotar um modelo de gestão e práticas eficientes
para o desempenho da sua função como também inspirar o engajamento da sociedade através
da sua principal ferramenta: o esporte.
Baseados no Modelo de Excelência Organizacional proposto neste trabalho, identificamos
a necessidade da SMEL obter um Mapa Estratégico e alinhar seus objetivos aos projetos
por meio de uma Matriz, a fim de avaliarmos a eficácia no atingimento dos compromissos
traçados pela Prefeitura e pelos órgãos responsáveis pelos Jogos Olímpicos (COI e Comitê
Organizador Rio 2016).
Apesar de concluirmos que alguns projetos executados pela SMEL têm o potencial de eficiência
necessário para colaborar com a construção de um legado esportivo sustentável, a organização
deve considerar as propostas deste trabalho, uma vez que foram identificadas várias lacunas
no cumprimento dos compromissos desta Secretaria, além de hiatos nas interseções entre os
objetivos e os projetos vigentes.
O trabalho evidenciou que o principal objetivo da organização é a ação social por meio do
esporte, apesar de existir uma linha de ação exclusiva para o esporte de alto rendimento no Plano
Plurianual da SMEL. Conclui-se que a SMEL deve assumir seu papel social na implantação
da política pública de esportes, efetivando projetos com cunho socioesportivo e aderindo à
adoção de estratégias, de modo a consolidar sua cultura organizacional e atingir mais eficiência
operacional na aplicação de recursos e no uso da máquina administrativa pública.
Respaldados nos resultados deste trabalho, concluímos que a SMEL tem o potencial de
atender às demandas da sociedade e cumprir com seus compromissos como catalisador do
progresso esportivo e social. Mas, para isso, é irrevogável que a SMEL tenha um modelo
organizacional de excelência que ajude na identificação de estratégias, podendo ir ao encontro
das reais demandas da sociedade, metas da Prefeitura e ao cumprimento do compromisso
aceito na candidatura dos Jogos Olímpicos. De posse de um Mapa Estratégico, faz parte de
sua competência agora reavaliar suas estratégias, monitorar seus resultados e continuar a criar
oportunidades para a colaboração efetiva de um legado sustentável.
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