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General Americano 

De visita a Hanoi, uma general americano perguntou a um dirigente vietnamita 

como é que o Vietname tinha conseguido deslocar homens e material para o 

sul, atravessando rios, apesar da aviação americana ter bombardeado as 

pontes. A resposta foi a de que, após o bombardeamento das primeiras pontes, 

passaram a construí-las ligeiramente abaixo da linha de água, pelo que muito 

embora pudessem ser atravessadas por homens e material, não eram vistas do 

ar, não podendo, por isso, ser bombardeadas pela força aérea americana. O 

general americano deu por si a pensar se o problema fosse ao contrário como 

é que o exército mais poderoso do mundo reagiria. Claro que chegou à 

conclusão que reagiria à bruta. Construía pontes mais fortes, montava sistemas 

de defesa mais sofisticados, mobilizava recursos e homens em quantidades 

indetermináveis e, finalmente, acabaria por não resolver o problema. Quer isto 

dizer que, não é suficiente ter recursos em quantidades astronómicas, é 

necessário mobilizar a capacidade de sonho e criação das pessoas. 

In Hamel  Prahalad (1999) 

Texto retirado do livro “Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional” de Gustavo 
Pires 
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Resumo 

Com o intuito de aprofundar o meu conhecimento acerca desta temática, 

desenvolvi este estudo. O objectivo do trabalho e compreender melhor o que é 

a estratégia, o quão importante é para uma organização desportiva e perceber 

como se formula e implementa. O estudo de caso surge na vontade de 

conhecer de que forma a Associação de Andebol do Porto desenvolveu a sua 

estratégia. Para tal realizei uma entrevista a três elementos da referida 

associação, um director, o director técnico e um funcionário de longa data. 

Com este trabalho foi possível constatar que a estratégia é uma peça 

fundamental numa organização desportiva. Pode ser definida como um plano 

de acções, pensadas com vista atingir os objectivos propostos. A análise 

S.W.O.T. é um instrumento muito importante para a concepção da estratégia 

assim como a missão e vocação da organização são elementos a ter em conta 

neste passo. Existem estratégias, vocacionadas para a condução da 

organização e para o desenvolvimento de um produto ou serviço. Na 

formulação da estratégia existem fases que devem ser respeitadas. As 

decisões estratégicas são aquelas que determinam o rumo da organização e a 

capacidade de se adaptar ao meio envolvente. Podem estar concentradas 

numa só pessoa ou num grupo de pessoas. 

Pelo estudo realizado na associação pude constatar que têm uma 

estratégia delineada, que lhes permita atingir os seus objectivos. A direcção é o 

órgão eleito para as tomadas de decisão. Como ameaças foram referenciadas 

as outras modalidades, vêm nos alunos do 1º Ciclo do ensino básico uma 

oportunidade. Os pontos fortes são o empenho de todos e a organização 

interna e como pontos fracos temos os aspectos financeiros e pouco pessoal 

administrativo. 

GESTÃO DESPORTIVA; ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS; ESTRATÉGIA; 

ASSOCIAÇÃO  ANDEBOL DO PORTO 
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1) Introdução 

A vontade de estudar este tema prende-se, com a identificação de que a 

estratégia é fundamental no desenvolvimento de uma organização desportiva. 

Pois ela significa um percurso, que pode ser planeado ou então pode ir 

surgindo como resposta a necessidades impostas pelo meio que envolve a 

organização que se encontra em constante mudança, ou ainda uma junção dos 

dois e que vai permitir à organização atingir os seus objectivos, cumprindo 

assim com a sua missão e respeitando a sua vocação.  

Outra razão para a escolha deste tema, foi o facto de a gestão 

desportiva ser uma área pela qual me interesso muito, como tal decidi estudar 

um tema ligado a esta ciência. A escolha da estratégia tem haver, para além do 

descrito no parágrafo anterior, com o pouco conhecimento acerca desta 

temática. E sendo tão importante pretendo aumentar o meu conhecimento 

acerca dela. 

Embora a minha especialização tenha sido no andebol, a gestão 

desportiva foi uma área com a qual contactei desde que fui convidado a 

ingressar numa lista para a Associação de Estudantes da Faculdade, aí nasceu 

o gosto por esta ciência que foi crescendo à medida que a minha intervenção 

na associação era maior e, ainda, por ter estado ligado à direcção de dois 

clubes, nomeadamente ao Centro Desportivo Universitário do Porto e ao 

Académico Futebol Clube. Foram experiências muito interessantes pois além 

de ter aprendido muito, permitiram-me contactar com outra área do desporto e 

pela qual tenho, neste momento, grande interesse. Esta vivência fez-me 

entender a necessidade de uma linha orientadora que conduzisse as 

organizações, que ajudasse na gestão do dia a dia, orientando todas as 

decisões e acções no sentido de atingir os objectivos da organização. Já aqui, 

sem saber, sentia a necessidade da existência de uma estratégia. 



Estratégia das organizações desportivas -   
Estudo de caso: Associação de Andebol do Porto   
 

Pedro Vieira 4   
 

Com este trabalho pretendo mostrar a importância da estratégia para 

uma organização desportiva, que aspectos se deve ter em contra para a 

formulação e selecção, como se implementa.  

Como já referi a minha especialização é o andebol, modalidade que 

pratico. Numa convergência de interesses, a gestão por um lado e o andebol 

pelo outro, pretendo realizar um estudo de caso numa organização ligada a 

esta modalidade desportiva, neste particular será Associação de Andebol do 

Porto, pois é a entidade responsável pelo andebol no distrito do Porto e onde 

sou seleccionador regional. Com este estudo pretendo perceber qual a 

estratégia da associação, como foi formulada e implementada. 
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2) Revisão da literatura 

2.2) Origem e evolução do conceito de estratégia 

As definições do conceito de estratégia são quase tão numerosas 

quanto os autores que as referem. Existindo, embora, convergência em alguns 

aspectos que estão na base do conceito, o conteúdo e os processos de 

formação da estratégia são objecto de abordagens muito diversas que 

assentam na forma como os autores concebem a organização e entendem o 

seu funcionamento. (Nicolau, 2001) 

 Como afirma Hambrick (1983) citado por Nicolau (2001), a estratégia é 

um conceito multidimensional e situacional e isso dificulta uma definição de 

consenso. 

A palavra estratégia tem raízes militares, significa a função do general 

do exército. Estratégia deriva do Grego strategos, que combina stratos 

(exercito) com –ag (liderar). Em virtude das suas raízes a estratégia é 

geralmente definida como a disposição das tropas com vista a alcançar a 

vitória sobre o inimigo. A estratégia concebida pelo general traduz-se depois 

num plano de campanha que determina as acções ofensivas e defensivas a 

levar a cabo. 

A palavra estratégia sofreu, desde a sua origem até aos dias de hoje, 

alterações profundas no seu conceito, deixou de ser utilizada durante cerca de 

dois mil anos, reaparecendo nos últimos dois séculos. Desde a sua origem, na 

Grécia antiga, até meados do século XX, a estratégia teve sempre ligada à 

guerra, a sua utilização limitava-se ao contexto militar. (Comprido 1984) 

Para Carrieri (2000), o significado da palavra estratégia tem tido dois 

aspectos que se complementam. O primeiro, explora a origem militar, da 

derrota do inimigo, é baseado na palavra strategos. Está relacionado com o 

cargo ocupado pelo general que comandava os exércitos. Esta é um conceito 

onde predomina a visão de que, o oponente tem de ser derrotado, conquistado 
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ou exterminado. O segundo, aprofunda a expectativa racionalista, sempre 

voltada para o cumprimento dos objectivos. Este incorpora critérios económicos 

como, por exemplo, a relação custo/benefício. 

Encontram-se aqui, duas perspectivas que tentam definir o conceito de 

estratégia. Uma com origem no contexto militar, a outra desenvolve o conceito 

no contexto da teoria organizacional e na sua utilização e condução das 

organizações. 

Com o passar dos anos a palavra estratégia passou a ter um uso 

comum, ou seja, um conjunto de operações preconcebidas para resolver uma 

situação mais ou menos complexa em certo domínio (económico, político, 

desportivo). 

A importação do conceito de estratégia do contexto militar para a gestão 

serviu “para qualificar a amplitude da perspectiva, em escopo e tempo, que se 

fazia necessária a um mundo de mudanças crescentes”. (Motta 1999) 

Actualmente, os gestores têm de formular as estratégias para orientarem 

as organizações em relação às mudanças do meio que as envolvem. 

Hoje mais do que nunca, a definição de estratégias bem fundamentadas 

deixou de ser um luxo, passando a ser uma necessidade (Porter e 

Montegomery; 1998). Para estes autores, os primeiros trabalhos da estratégia 

moderna foram produzidos, nos anos 60, por Andrews e Christensen. Numa 

época em que a gestão estava orientada para a função, depararam-se com 

necessidade de pensar a organização como um todo. Surge então a estratégia 

como ideia unificadora que ligava as áreas funcionais de uma empresa e 

relacionava as suas actividades com o ambiente externo. 

No meio empresarial, a estratégia é frequentemente conotada com a 

formulação de um plano que reúne, de uma forma integrada, os objectivos, 

políticas e acções da organização com vista a alcançar o sucesso.” (Freire, 

2003) 
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A estratégia envolve tudo e requer todo o comprometimento e dedicação 

por parte de toda a organização. “A estratégia explora a oportunidade.” A 

estratégia não é apenas o que a organização pretende fazer, mas também o 

que a organização decide não fazer. (Drucker 1997, Porter 1998) 

Pires (2003), refere que as organizações, sejam elas escolas, clubes, 

federações, empresas ou outras, têm de ter uma orientação estratégica acerca 

da organização do futuro. Todo o líder deve orientar-se por um pensamento 

estratégico que o dirige e organiza a acção do dia a dia. 

De acordo com Pinho (2001), a tarefa da estratégia é determinar a 

atribuição dos recursos da empresa no seu ambiente, para alcançar os seus 

objectivos a longo prazo, e como se organizará para implementar a estratégia. 

O objecto da estratégia organizacional consiste no estudo das relações 

das organizações (como um todo) com o seu meio envolvente, numa 

perspectiva de longo prazo. (António 2003) 

Zorrinho (1998), menciona que, as pessoas e as pequenas instituições 

geralmente não falam de estratégia, um caminho delineado para atingir 

determinados objectivos, o que por si só é uma estratégia. As organizações 

devem estabelecer objectivos e gerar, estruturar e utilizar recursos, tangíveis e 

intangíveis, a fim de se atingirem objectivos propostos, num ambiente admitido 

como conflitual ou competitivo. 

A estratégia transforma a missão de uma instituição em bom 

desempenho. A estratégia conclui-se com o conhecimento do mercado: quem é 

o cliente, quem deveria ser, quem poderia ser (Drucker, 1997); a estratégia é o 

caminho escolhido para alcançar os objectivos (Freire, 2003) 

Mintzberg (1994) citado por Pires (2003), faz o desmembramento da 

estratégia em cinco componentes, denominado pelos cinco P’s (plano, 

perspectiva, ploy (manobra), posição e padrão).  
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2.3) Significado de estratégia para Mintzberg 
“As estratégias são planos para o futuro e modelos do passado.” 

Henry Mintzberg 

Numa entrevista concedida a Harvard Business Review e publicada na 

Executive Digest portuguesa (Maio 1994), Mintzberg, propôs cinco definições 

para estratégia: 

1. A estratégia é um plano, um guia de acção para o futuro; 

2. A estratégia é um padrão, ou seja, a consistência do 

comportamento ao longo do tempo; 

3. A estratégia é uma posição, a localização de determinados 

produtos no mercado; 

4. A estratégia é uma perspectiva, a forma da empresa fazer 

as coisas; 

5. A estratégia pode ser um truque, uma maneira de iludir a 

concorrência. 

Mintzberg (1994) diz que, embora as pessoas tenham necessidade de 

uma definição, a palavra estratégia pode ter muitas definições, na opinião deste 

autor, este facto pode ajudar quem dela necessita para organizar o seu 

pensamento. Este autor faz o desmembramento da estratégia em cinco 

conceitos, denominado pelos cinco P’s (plano, perspectiva, ploy (manobra), 

posição e padrão).  

1. Plano – consiste no planeamento de uma acção estratégica 

que deverá ser executada para uma finalidade e poderá seguir, ou não, 

documentos formais, ou seja, planos são estratégias pretendidas; 

2. Perspectiva – neste caso, estratégia é vista como a forma 

enraizada de perceber o mundo. Refere-se à forma como o pensamento 

estratégico é compartilhado no colectivo dos estrategas da organização; 

3. Ploy (manobra, estratagema) – as estratégias podem 

emergir com a finalidade de levar vantagem sobre um concorrente. 
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Assim as estratégias visam produzir uma reacção do concorrente 

inserido no mesmo ambiente externo; 

4. Posição – uma estratégia pode ser a posição de uma 

organização em determinado ambiente e pode surgir, tanto a partir de 

um plano ou manobra, quanto através de um comportamento; 

5. Padrões de comportamento – ao longo dos tempos, as 

organizações vão-se adaptando às situações reais, dando origem às 

estratégias, em função da interacção da organização com o ambiente. 

Para este autor, estratégia é “toda a decisão que procura reduzir, num 

quadro de planeamento, o desvio entre os prolongamentos de tendências feitos 

em relação ao horizonte de planeamento escolhido e a situação que 

consideramos como desejável”. Esta diferença é o gap estratégico. (Fig.1) 

 

 

Assim, a estratégia lida com ideias e decisões de efeitos duradoiros. 

Uma organização não pode estar a mudar constantemente, quer a sua 

vocação, missão ou objectivos, quer o caminho traçado para os atingir. Quanto 

mais actividades forem abrangidas pelo processo de planeamento, maior será 

a sua dimensão estratégica, mais duradoiros serão os seus efeitos e, 

consequentemente mais difícil será alterá-los. 

Fig. 1 – Gap estratégico.in Gestão do desporto – Desenvolvimento Organizacional 
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Para Mintzberg, as estratégias são modelos do passado e planos para o 

futuro, esta constatação leva o autor a considerar a necessidade da estratégia 

poder ser deliberada ou emergente. 

O uso de planos unicamente deliberados, é um risco, pois as mudanças 

no meio envolvente da organização vão provocar alterações na própria 

organização, daí a necessidade dos planos emergentes. Quer isto dizer que a 

atitude do gestor do ponto de vista estratégico deve adaptar-se às mudanças 

para que a organização siga o seu caminho em direcção aos seus objectivos. 

A metáfora artesanal é a que traduz melhor o processo através do qual 

as estratégias são formuladas. 

“Um gestor trabalha num ambiente de caos calculado, em que tem de 

lidar com um processo de trabalho colectivo que é o de idealizar uma 

estratégia. Nesta conformidade, um gestor tem de “artesanar” a sua estratégia”. 

Mintzberg (1992) 

Mintzberg (1994), refere que todas as estratégias são abstracções que 

só existe na mente das partes interessadas. Todas as estratégias são 

invenções, ou para conceber intenções que regulem comportamentos antes 

das acções decorrerem, ou para inferir modelos pela observação de 

comportamentos de sucesso. Mintzberg organiza o pensamento estratégico do 

gestor em quatro categorias: 

1. Estratégia intencional: Aquilo que se quer ou simplesmente se 

deseja; 

2. Estratégia deliberada: Aquilo que realmente se faz; 

3. Estratégia não realizada: Aquilo de que se desiste; 

4. Estratégia emergente: Aquilo que se é obrigado a fazer como 

reacção aos acontecimentos. 

Então, toda a estratégia deve ter em atenção aquilo que deve ser 

deliberado, planeado e aquilo que pode ser emergente, adaptado. Esta 
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distinção é fundamental. Os projectos, entretanto abandonados, podem voltar 

mais à frente. Posto isto, é fácil de compreender que o planeado deve estar 

articulado com o emergente de forma a atingir uma coerência entre aquilo que 

a organização oferece e o que o meio envolvente procura. 

Atingir esta relação de compromisso entre o planeado e o emergente 

não é fácil, visto que existe um confronto entre a burocracia (ordem) e a 

orgânica (criatividade). Pois a estratégia deliberada assenta num plano de 

acções que pressupõe ordem e estabilidade e por vezes é pouco flexível à 

criatividade e livre iniciativa. 

2.4) Análise S.W.O.T. 

Estando as organizações inseridas num ambiente que se encontra em 

constante mudança, a exigência dos utilizadores que aumenta, a fidelização 

que diminui pois a oferta é muita, torna-se imprescindível para a organização 

analisar-se no seu meio ambiente.  

A análise SWOT é uma forma muito difundida de fazer o diagnóstico 

estratégico da organização. O que se pretende é definir as relações existentes 

entre os pontos fortes e fracos da organização (aspectos internos) com as 

oportunidades e ameaças (aspectos externos) que se verificam no meio 

ambiente onde ela está inserida. 

SWOT é a junção das iniciais (em inglês) dos quatro elementos-chave 

desta análise estratégica. Nomeadamente:  

Strenghts - pontos fortes: vantagens internas da empresa em relação às 

empresas concorrentes  

Weaknesses - pontos fracos: desvantagens internas da empresa em 

relação às empresas concorrentes  

Opportunities - oportunidades: aspectos positivos da envolvente com o 

potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa  
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Threats - ameaças: aspectos negativos da envolvente com o potencial 

de comprometer a vantagem competitiva da empresa.  

Estes pontos são, então, colocados num quadro em que, de um lado 

estão os aspectos internos e do outro, os aspectos externos. De salientar que 

esta analise deve ter o contributo de todos os gestores da organização. 

Pontos Fortes (internos) Pontos Fracos (internos) 
  

Oportunidades (externos) Ameaças (externos) 
  

 

2.5) Porquê de uma estratégia 

2.5.1) Necessidade de uma estratégia 
"The best way to predict the future is to create it" 

Peter Drucker 

A necessidade de uma estratégia surge na medida em que qualquer 

organização precisa de um orientação para o futuro, um caminho a percorrer 

de forma a atingir os objectivos a que se propõe. 

Alguns estudos de investigação (Milles, Snow, Meyer e Coleman, 1978; 

Miller, 1987b) sugerem que, para serem sucedidas as organizações devem 

responder às mudanças no meio com estratégias apropriadas. 

Como diz Drucker, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, isto é o 

que a estratégia nos vai permitir fazer. Traçar um caminho que leva a 

organização a atingir os seus objectivos, fazendo com que o futuro aconteça. 

Por outro lado, os gestores têm a necessidade de ter um plano que lhes 

permita organizar as suas ideias de forma a tomarem decisões acertadas, 

tendo em vista os objectivos da organização, sem comprometer a missão e a 

vocação da organização, esse plano é a estratégia. 

Quadro 1 – Análise S.W.O.T. 
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1.5.2) Estratégia nas organizações desportivas 

Como se pode constatar logo no início do trabalho, o termo estratégia 

tem a sua origem no contexto militar. Se há algum contexto que se compare a 

este é, sem dúvida, o desportivo. 

Já na Grécia antiga, foram instituídos os jogos para que no interregno da 

guerra os Gregos não tivessem uma vida de luxo e apatia. Hoje, o centro do 

Desporto está na junção de meios num ambiente instável onde existem 

choques de forças contrárias, numa dinâmica de sucessivas decisões 

interrelacionadas que terminam com a conquista da vitória. 

Em todos os contextos da sociedade a competitividade existe, mas no 

desporto ela é transportada para outros níveis, não se resume só ao nível da 

organização, está presente também ao nível dos serviços, o grande objectivo 

de qualquer equipa é atingir a vitória, atingir os seus objectivos. Quero com isto 

dizer que numa organização desportiva, a estratégia não se resume só à 

organização em si. As equipas e os atletas estão sujeitos também a decisões 

estratégicas e tal como uma organização, têm um gestor que é o seu treinador. 

A grande diferença entre estas estratégias é que a referente à organização é 

mais duradoira enquanto que a que se refere à equipa por vezes é alterada 

semanalmente. Posto isto, a estratégia nas organizações desportivas é tão 

importante quanto nas empresas ou outros tipos de organizações. 

1.5.3) Limites da estratégia 

Segundo Clausewitz , estratégia implica oposição, combate, ou seja, agir 

em função da acção de um adversário. Este autor diz que o estratega não é 

senhor dos seus actos, ele age em função do adversário que vai enfrentar. 

Assim sendo, existem contextos onde a estratégia não faz sentido. Por 

exemplo, na educação a relação professor-aluno é de cooperação e não de 

oposição, logo aqui não é correcto aplicar estratégia na verdadeira acepção do 

termo. Como podemos verificar, um dos limites da estratégia é o contexto onde 

estamos inseridos. 
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Outro dos limites da estratégia é a própria organização, ao criarmos uma 

estratégia que exija uma estrutura organizacional que a organização não 

consiga suportar estamos a comprometer a própria organização. Verificamos 

que a organização no seu todo é um factor limitativo da estratégia, neste 

sentido, deve ser a estratégia a ajustar à organização e não a organização a 

ajustar-se à estratégia, na medida em que isso pode comprometer a existência 

da organização. 

Outro factor limitativo é o resultado da análise SWOT. Se a estratégia a 

adoptar depende de factores internos e externos à organização, então estes 

são um factor limitativo na medida em que, quem cria a estratégia não o pode 

fazer a seu belo prazer, tem de respeitar as fraquezas e forças da organização 

assim como as oportunidades e ameaças do meio onde a organização está 

inserida. 

Em suma, encontramos três variáveis limitativas da estratégia: o 

contexto, a organização e a conjugação de ambos. 

2.6) Elementos constituintes da estratégia 

Cada vez mais os aspectos socio-económicos e políticos da envolvente 

da organização têm maior importância, a necessidade de responder a essa 

envolvente, sem comprometer a identidade da organização, condiciona a sua 

condução. 

 Nesta linha de pensamento, considero elementos constituintes da 

estratégia, aqueles que estão intimamente ligados à organização e que vão 

influenciar a formulação desta. Eles são:  

i) Vocação; 

ii) Missão; 

iii) Objectivos estratégicos; 
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iiii) Oportunidades e ameaças da envolvente estratégica. 

Estes elementos vão, não só ajudar o gestor a formular e a implementar 

a estratégia como também condicioná-lo nas suas escolhas e decisões. O 

desrespeitar destes elementos aquando a formulação da estratégia levaria, a 

dois cenários prováveis, perca de identidade da organização e estagnação ou 

inviabilidade da organização. 

De seguida irei, de uma forma sintética, falar acerca destes elementos. 

i) Vocação 

A vocação determina a finalidade da organização, para que serve, e 

enquadra a satisfação de uma necessidade social. (Pires 1995) 

Cada organização desportiva tem um atractivo que varia consoante o 

serviço ou produto que oferece. Então é importante conhecer nas diferentes 

organizações desportivas qual é o trabalho que devem desenvolver consoante 

a área do desporto em que têm competência para intervir. 

ii) Missão 

A missão, é a maneira especial como a organização vai cumprir a sua 

vocação. (Pires 1995) 

O enunciado da missão, o que a organização pensa fazer, deve ser 

elaborado de maneira que todos identifiquem o seu contributo para a 

caracterização dessa missão. (Drucker, 1997) 

A declaração da missão, define os objectivos da organização, em que 

áreas está envolvida, quem são os principais utilizadores ou clientes. É como 

uma base do planeamento da estratégia ao estabelecer a direcção para o 

futuro. (Slack, 1998) 

A definição da missão deve responder a três perguntas: quem somos? O 

que fazemos? E porque fazemos o que fazemos?. Deve ainda referir o 



Estratégia das organizações desportivas -   
Estudo de caso: Associação de Andebol do Porto   
 

Pedro Vieira 16   
 

contributo que a organização pretende dar à sociedade através da sua 

actuação. (Chiavenato, 1999; Cardoso, 1999) 

A missão reflecte um propósito genérico, que caracteriza o alcance das 

actividades, o que a organização pode proporcionar aos diferentes 

interessados e de que forma se propõe a cumprir a vocação do clube. 

iii) Objectivos estratégicos 

A definição dos objectivos está relacionada com o que o clube pretende 

atingir através das suas actividades, são como metas que a organização de 

propõe atingir. São um elemento importante na gestão estratégica pois dizem-

nos quais as metas e assim torna-se mais fácil avaliação do desempenho. 

É importante referir que os objectivos dizem-nos o que pretendemos 

atingir e quando mas não referem o como iremos atingir tais resultados. 

Os objectivos estratégicos promovem o reforço das competências 

centrais da organização nos factores críticos do sucesso no meio e que 

compete. (Freire, 1999) 

Chiavenato (1999), Teixeira (1998) e Oliveira (1989) dizem que no 

estabelecimento de objectivos, devem ser consideradas as seguintes 

características: hierarquia (estabelecimento de prioridades), consistência 

(lógica intra-objectivos), mensurabilidade (necessidade de quantificação), 

calendarização (devem estar definidos no tempo), realistas e motivadores 

(desafios atingíveis). 

Os objectivos podem ser genéricos, para toda a organização, ou 

específicos para determinada secção ou modalidade, neste caso deve seguir 

uma lógica vertical e horizontal para todas as estruturas da organização. 

A definição de objectivos tem vantagens significativas pois, permite-nos 

conhecer onde a organização pretende chegar, ajuda a definir a organização 

face ao ambiente, a coordenar as decisões, focaliza o esforço de todos nas 
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metas que se pretende atingir, reduz a conflitualidade na tomada de decisões e 

permite uma avaliação constante do desempenho da organização. 

iiii) Oportunidades e ameaças da envolvente estratégica 

Este aspecto implica a aplicação de uma análise SWOT, de forma a 

conhecer as ameaças e oportunidades do meio envolvente à organização, e as 

forças e fraquezas inerentes à própria organização. Posteriormente deve 

proceder-se à analise dos resultados da análise SWOT efectuada para definir 

qual ou quais serviços a organização se deve envolver. 

Porter (1999:29) refere que “a força ou as forças competitivas mais 

poderosas determinam a rentabilidade de um sector e, em consequência, são 

da maior importância na formulação estratégica. 

A necessidade de levantamento da situação desportiva através da 

caracterização dos “elementos propriamente desportivos” e dos “elementos 

extra-desportivos” é abordada por PAZ. Os primeiros fazem referência a 

elementos que podem ser controlados ou influenciados por elementos da 

própria organização, os segundos são elementos que constituem o contexto 

externo e que condicionam o planeamento e actividade da organização. Pires 

designa-os como o “quadro condicionante”, que inclui os elementos que não 

são passíveis de ser alterados no âmbito do desporto e que o influenciam. São 

exemplos as condições geográficas, económicas e sociais do país. 

2.7) Tipos de Estratégia 

Slack (1997), refere que as organizações desportivas podem formular 

estratégias de dois tipos: estratégias de condução da organização e estratégias 

para o desenvolvimento de determinado produto ou serviço. 

As estratégias de condução da organização -  são necessárias quando 

uma organização desportiva compete em várias áreas. Respondem a questões 

como “Em que áreas nos devemos envolver?” Neste nível de estratégia há 
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benefícios se a estratégia envolver sinergias entre as unidades responsáveis 

pelas diferentes áreas e a própria organização. (Yavitz & Newman, 1982, p. 60) 

As estratégias para o desenvolvimento de determinado produto ou 

serviço -  estão vocacionadas para as questões de como competir dentro de 

determinada área. 

Quando uma organização desportiva só compete em determinada área, 

a sua estratégia para o desenvolvimento de determinado produto ou serviço e a 

sua estratégia para a condução da organização, vai ser a mesma. Quando uma 

organização compete em diferentes áreas, cada divisão vai formular a sua 

estratégia. 

 

 

 

 

 

A estratégia para a condução da organização, “normalmente incorpora 

os resultados da análise da estratégia para o desenvolvimento de determinado 

produto ou serviço através de uma técnica chamada analise de portfólio”. 

(Bates & Eldredge, 1984, pp. 24-25)  

2.7.1) Estratégia para a condução da organização 

Existem quatro tipos diferentes deste nível de estratégia pelos quais uma 

organização pode optar. Hodge e Anthony (1991) enunciam-nos como 

estratégias de crescimento, estratégias de estabilidade, estratégias defensivas 

e estratégias de combinação.  

Estratégia ao 
nível da 

organização 

Sede da 
Organização 

Divisão 1 Divisão 2 Divisão 3 

Produto ou função 
A 

Produto ou função 
B 

Produto ou função 
C 

Estratégia ao 
nível do serviço 

Fig.2 Níveis de estratégia (in Understanding Sport Organisations) 
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i)Estratégias de crescimento 

Quase todas as organizações desportivas têm o crescimento como uma 

das suas metas. Uma estratégia de crescimento pode ser perseguida de duas 

formas ao nível da organização: Diversificação e integração. 

Estratégias de diversificação ajudam a organização a crescer e, ao 

mesmo tempo, espalha os riscos pelas diferentes áreas. Elas podem ser 

relacionadas, quando a organização investe em áreas que têm haver com a 

sua área de intervenção, permitem espalhar os riscos e rentabilizar os pontos 

fortes; ou não relacionadas, quando a organização investe em áreas que não 

têm haver directamente com a sua área de intervenção. 

Estratégias de Integração podem ser horizontais quando se acrescenta 

um produto, comprando uma organização, ou verticais quando uma 

organização compra os seus distribuidores (integração para a frente) ou os 

seus fornecedores (integração para trás). A primeira é utilizada para reduzir 

custos de comercialização assegurando a viabilidade do produto, ou para obter 

margens de lucro maiores do que o normal na venda final. A segunda 

estratégia utiliza-se quando não se consegue suportar os custos da matéria-

prima ou quando a companhia funciona com processos de produção contínuos. 

Uma organização desportiva pode recorrer a varias técnicas quando 

adopta uma estratégia de crescimento. Por exemplo, as estratégias de 

diversificação podem ser conseguidas através de fusões, aquisições, obtenção 

de controlo e alianças de risco. 

O crescimento interno também pode ser conseguido quando uma 

organização desportiva consegue aumentar a sua cota no mercado. A 

organização pode ainda pegar num serviço que já teve sucesso noutro 

mercado e trazê-lo para o seu mercado. 
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ii)Estratégias de Estabilidade 

Hodge and Anthony (1991) sugerem que uma organização pode 

enveredar por dois tipos de estratégia de estabilidade. Uma estratégia neutra – 

significa que a organização continua como no passado, sem intenção de 

crescer. Ou uma estratégia de colheita – que é usada quando um produto se 

torna obsoleto ou a unidade de comércio carece de potencial e há poucas 

hipóteses da situação se alterar. É usada para aumentar o fluxo financeiro, 

reduzindo drasticamente o capital de investimento e de manutenção e 

recolhendo as receitas até ao limite máximo. 

iii)Estratégias Defensivas 

Também conhecidas como estratégias de declínio, são utilizadas 

quando a organização tem algum produto ou serviço cuja procura começa a 

diminuir. Existem três tipos de estratégias defensivas: Turnaround – usadas 

para combater os custos crescentes e receitas decrescentes e para aumentar o 

fluxo financeiro e a fluidez, implicam reduções ou alterações quer nos produtos 

prestados quer nos mercados servidos, férias de funcionários, substituição dos 

directores mais antigos, e corte nas despesas; Desinvestimento – envolve o 

fecho de uma secção ou, então, a venda de determinados direitos a outra 

organização e, por último, a descontinuidade – que significa o fecho da 

organização. 

iii)Estratégias Combinadas 

Slack (1997) citando Hodge e Anthony (1991, p. 237), diz que 

“juntamente com as estratégias de crescimento, as combinadas são as mais 

utilizadas” pois é raro, uma organização diversificada aplicar apenas uma 

estratégia. Como vimos anteriormente, quando uma organização compete em 

varias áreas, cada unidade adopta a sua estratégia para atingir os seus 

objectivos. 
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2.7.2) Estratégias para o desenvolvimento de determinado produto ou 
serviço 

As estratégias para o desenvolvimento de determinado produto ou 

serviço, estão vocacionadas para as questões de como competir dentro de 

determinada área. São usadas para que o clube possa ganhar vantagem 

competitiva dentro da sua área de intervenção. Porter (1980) identifica três 

tipos básicos deste género de estratégia que são: estratégia de liderança de 

preços, estratégia de diferenciação e estratégia de concentração. 

i) Estratégia de liderança de custos 

Este tipo de estratégia implica que uma organização venda os seus 

produtos ou serviços a preços mais baixos que os concorrentes, tentando obter 

assim uma grande fatia do mercado e lucros elevados. O investimento em 

novos produtos ou serviços é baixo. Esta estratégia tem como principal factor 

proteger a organização das mudanças no mercado. 

ii) Estratégia de Diferenciação 
 

Este género de estratégia consiste em passar a ideia que determinado 

produto ou serviço é único, ganhando desta forma uma vantagem competitiva. 

Assim, a organização pode cobrar um preço mais elevado. A vantagem desta 

estratégia é que desenvolve fidelidade em torno do produto ou serviço, um 

fenómeno relativamente durável. 

iii) Estratégia de concentração 

Esta estratégia implica direccionar os nossos produtos ou serviços para 

um segmento do mercado específico, que pode ser definido por critérios como, 

por exemplo, a idade, o sexo e a área geográfica. Após a escolha do segmento 

onde a organização vai investir, são tomadas decisões acerca da estratégia de 

liderança de custos e à estratégia de diferenciação dentro do segmento. A 

vantagem deste tipo de estratégia é que a organização consegue oferecer um 

produto ou serviço que os concorrentes não conseguem, desta forma estão 
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mais próximos dos clientes e conseguem responder mais facilmente às suas 

necessidades e às mudanças. 

iiii) Stuck in the Midle 

Existem ainda organizações que estão no meio-termo (stuck in the 

midle), segundo este autor são organizações que não conseguem ganhar 

vantagem competitiva, algumas não fazem a escolha correcta acerca de 

produtos ou serviços a disponibilizar ou dos mercados onde vão operar. 

(Porter, 1980) 

Existem várias razões que levam uma organização a ficar nesta 

situação. As companhias de baixo custo podem decidir usar alguns dos seus 

proveitos, para diversificar, em mercados onde têm menos experiência ou 

apostar na investigação e desenvolvimento de um produto ou serviço que a 

direcção pense que possa reforçar o prestígio da organização. Tais acções são 

dispendiosas e não têm garantias de sucesso. 

2.8) Formular e implementar estratégias 

Como podemos constatar até aqui, a importância de uma estratégia 

numa organização desportiva é inquestionável. De qualquer forma, não adianta 

ter uma estratégia se esta estiver desfasada da realidade e não tenha em conta 

os pontos fortes e fracos da organização assim como as oportunidades e 

ameaças do meio onde esta está inserida. 

Assim sendo, formular e implementar uma estratégia envolve vários 

passos que se interrelacionam. Estes passos são: formular uma indicação da 

missão para a organização, aplicar uma análise SWOT, de forma a analisar 

internamente a organização e o meio onde esta se insere, escolher estratégias 

apropriadas quer a nível da organização quer a nível dos serviços e seleccionar 

a estrutura organizacional correcta e um sistema de avaliação para assegurar 

que a estratégia é eficaz. 
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As estratégias podem ser deliberadas ou emergentes. Estratégias 

deliberadas são linhas de acção planeadas; emergentes são estratégias que se 

realizam mas não são planeadas, surgem com a necessidade da organização 

se adaptar à mudança. (Mintzberg 1978) 

É possível que as estratégias deliberadas, quando começam a ser 

desenvolvidas, se tornem emergentes pois o meio envolvente está em 

constante mudança e a organização tem de se adaptar a essas mudanças. 

A última etapa da fase de formulação de uma estratégia é a decisão pela 

estratégia a utilizar. Esta escolha depende da missão da organização, da 

leitura e do resultado obtido da análise entre as forças e fraquezas internas da 

organização e as oportunidades e ameaças do meio onde a organização está 

inserida. (ver fig.3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 3 - Passos para a formulação e implementação de uma estratégia (in Understanding Sport 

Organisations) 

 Após a selecção da estratégia a adoptar, surge a fase de 

implementação. Para se implementar uma estratégia, é necessário haver uma 

estrutura organizacional apropriada para a estratégia seleccionada, e sistemas 

de integração e avaliação. 

A selecção da estrutura depende de decisões de como distribuir a 

autoridade dentro da organização, e que subunidades são necessárias para 
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exercer a sua função. Os sistemas devem ser desenvolvidos para controlar e 

integrar as acções destas subunidades. (Slack, 1997) 

Contudo há sempre a possibilidade da estratégia falhar. Pires (2003) 

aponta 9 causas que podem justificar a falha no processo de implementação da 

estratégia. Essas causas são:  

1. Falta de ideias claras acerca do que se pretende; 

2. Desinteresse dos políticos; 

3. Falta de preparação ou inexperiência dos gestores; 

4. Informação insuficiente; 

5. Objectivo não mensuráveis; 

6. Falta de esclarecimento das unidades de acção; 

7. Falta de integração dos diversos aspectos; 

8. Ligações com o sistema de controlo insuficiente; 

9. Os que vão ser afectados pelo plano não o compreendem. 

2.9) Relação entre estratégia e estrutura 

Antes de desenvolver este tema gostava de frisar que a estratégia 

adoptada por uma organização é somente um dos factores que vai influenciar a 

estrutura dessa organização. Pois o tamanho, a tecnologia, e o meio 

envolvente são factores condicionantes da estrutura tal como a estratégia. 

Estrutura pode ser definida como o desenho da organização, através do 

qual os seus objectivos são atingidos. Devem ser considerados dois aspectos: 

1. Linhas de autoridade e comunicação que estabelecem as ligações 

entre as diferentes partes da organização; 

2. A informação e os dados que flúem através das linhas de autoridade 

e comunicação. 

A estrutura apresenta três características fundamentais (Chandler): 
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1. Especialização: determina o grau e o modo como é realizada a 

divisão do trabalho; 

2. Coordenação: determina os modos de colaboração, ligação e padrão 

de centralização entre as diversas unidades; 

3. Formalização: determina o grau de estandardização das funções e 

das ligações. 

Estudos realizados por Chandler,citados por Bilhim concluem que a 

mudança na estratégia implica modificações na estrutura, ou seja uma nova 

estratégia significa uma nova estrutura ou uma renovação de modo a não 

comprometer o funcionamento eficaz da organização. 

No seu estudo o autor conclui ainda que a estrutura mais eficiente para 

organizações com um único produto ou serviço, é uma estrutura simples, o que 

implica alta centralização e baixa complexidade. 

Este tipo de estratégia em que a organização se vocaciona para um 

serviço ou produto e compatível com uma estrutura simples, onde as decisões 

podem estar centradas num só órgão ou numa só pessoa. 

Organizações maiores necessitam de estratégias mais ambiciosas e 

como tal de estruturas mais pesadas pois uma estrutura simples deixa de ser 

funcional. Uma estratégia de integração vertical, que como foi referido 

anteriormente, implica a compra de distribuidores ou de fornecedores, origina 

uma maior interdependência entre as unidades que são criadas e tal facto 

exige um conselho coordenador mais complexo. Esta complexidade é 

conseguida com a criação de uma nova estrutura, multidivisional que dê origem 

a unidades especializadas ou seja conduz à diversificação. 

Podemos dizer que, a estrutura segue a estratégia. Diferentes 

estratégias implicam diferentes estruturas. Estratégias simples necessitam de 

estruturas igualmente simples mas quando a organização decide diversificar os 

seus produtos ou serviços substitui a estrutura simples por uma estrutura 
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multidivisional, ou então se a organização já oferece diferentes produtos e 

serviços esta estrutura é a que melhor se adequa. 

2.10) Decisão estratégica 

Decidir, fundamentalmente é isto que os gestores, dirigentes, treinadores 

atletas, enfim, todos os envolvidos no fenómeno desportivo, fazem. 

Neste trabalho vou falar acerca das decisões tomadas por dirigentes ou 

gestores de organizações desportivas, estas podem ser de dois tipos: 

estratégicas, quando determinam de forma duradoira a natureza da 

organização e das suas relações com o meio, e as tácticas, referentes à 

actividade diária da organização. Ainda segundo Martinet (1989), a avaliação 

do desempenho de um dirigente ou gestor passa pela avaliação da qualidade 

das suas decisões. 

A tomada de decisão é essencial tanto na concepção organizacional 

como na mudança estratégica Kikulis e tal.,1995), é racional, intuitiva e 

emocional, é feita de análises previas ou de carácter intuitivo. É a componente 

que assegura o desempenho da organização de qualquer organização.  

As decisões estratégicas são aquelas que determinam o rumo de uma 

organização e a sua capacidade de adaptação às mudanças externas quer 

sejam previsíveis ou não, ou desconhecidas. Ajudam a limitar o horizonte onde 

a organização opera. Dizem quais os recursos que a organização dispõe para 

determinada actividade e como esses recursos são atribuídos. 

O processo decisório é desestruturado e apresenta as seguintes 

características: não é uma decisão sobre risco ou incerteza, mas a escolha das 

alternativas dadas, é uma decisão sob ambiguidade onde quase nada é dado 

ou de fácil determinação. (Mintzberg, 1975) O autor elaborou ainda um modelo 

relativo ao processo de decisão. (Quadro 2) 
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Segundo seu estímulo Processo de decisão Quanto a determinação de decisão 

Decisão de 
oportunidade 

Identificação, reconhecimento da situação, 
diagnóstico 

Totalmente desenvolvida no início do 
processo 

    Desenvolvida no meio do ambiente 
geral Decisão em situação de 

crise 
Selecção, rotina de soluções alternativas, rotinas 
de solução 

    Solução sob medida 

Decisão frente a um 
problema 

Desenvolvimento, pré-selecção Avaliação/escolha 
Autorização 

Adaptação de soluções gerais à 
situação 

 

O modelo em causa distingue três fases principais: estímulo, processo 

de decisão e decisão. Ao concluir a descrição das três fases, ou seja, 

identificação, desenvolvimento e selecção, o autor menciona as chamadas 

rotinas de apoio ao processo decisório dentro de uma organização. 

As rotinas auxiliares podem ser agrupadas em três conjuntos: rotina de 

controlo, que conduz o processo; rotina de comunicação, que fornece 

informações e elabora relatórios; rotina de politicas, que permite a quem decide 

procurar uma decisão própria num ambiente cheio de influências. 

A centralização/descentralização é apenas um aspecto da estrutura da 

tomada de decisão. Outro dos aspectos é a amplitude de participação nos 

diversos níveis hierárquicos, que nos diz algo mais acerca da extensão da 

participação dos membros organizacionais no processo de tomada de decisão. 

Nas organizações a tomada de decisão está ainda estruturada por politicas que 

estabelecem quais os membros que participam na tomada de decisão, o modo 

como são tomadas essas decisões e como são anunciadas essas decisões. 

Deve-se ainda ter em consideração um terceiro aspecto que tem haver com a 

formalização das decisões, até que ponto as decisões são formalizadas. 

(Kukilis & Slack, 1995). 

 

 

Quadro 2 – Modelo do processo de decisão. In estratégia dos clubes desportivos 
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3) Materiais e métodos 

3.1) Objectivos 

O objectivo deste trabalho é entender a importância do pensamento 

estratégico para as organizações desportivas, de que forma é formulada, 

implementada e como influencia a estrutura da organização de uma forma 

geral. 

Mais especificamente, conhecer a estratégia da Associação de Andebol 

do Porto, como foi formulada e implementada, se os objectivos propostos estão 

a ser atingidos e classifica-la tendo em conta a revisão bibliográfica. 

3.2) Caracterização da Amostra 

A organização em estudo será a Associação de Andebol do Porto (AAP). 

Do ponto de vista institucional o andebol encontra-se estruturado da 

seguinte maneira: Federação Internacional de Andebol (IHF), entidade que 

tutela o andebol a nível mundial, na Europa a entidade responsável é a 

Federação Europeia de Andebol (EHF) em Portugal temos a Federação de 

Andebol de Portugal (FAP), que regula o andebol a nível nacional, ainda em 

Portugal existem associações responsáveis pela modalidade em determinados 

distritos, as Associações Regionais e por último existem os clubes. A AAP é 

uma das Associações Regionais e é responsável pelo andebol no distrito do 

Porto. 

A AAP foi fundada em 1932, é representativa no distrito do Porto da 

modalidade de andebol. No panorama nacional a AAP representa a maior 

associação do país quer em número de praticantes inscritos quer em número 

de clube filiados. 

Promover, regular, dirigir, incentivar, organizar, disciplinar, regulamentar, 

defender e zelar a modalidade desportiva de andebol é, conforme os seus 

estatutos, a sua missão. 
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Como estrutura a AAP é composta por quatro órgãos sócias: 

Assembleia-geral, Direcção e Conselho Fiscal e Conselho Jurisdicional. Tem 

ainda nos seus quadros um director técnico e três funcionários 

A seu cargo, a AAP tem os campeonatos regionais dos diferentes 

escalões etários, as selecções regionais. Organiza ainda reciclagens técnicas e 

oferece cursos de formação reconhecidos pela FPA, tem ainda no âmbito da 

formação os cursos de árbitros e cronometristas. 

3.3) Instrumento e tratamento dos dados 

Para a realização deste trabalho será aplicada uma entrevista a três 

elementos da AAP, o Presidente pois é a pessoa que está mais identificada 

com a estratégia da AAP, o Sr. Eurico, funcionário de longa data da 

associação, pessoa responsável pelos processos mais burocráticos como 

inscrição de atletas, equipas quer na associação quer as inscrições na 

federação via associação e o director técnico da associação pois é um dos 

elementos responsáveis pela gestão da estratégia implementada e o seu 

trabalho é “conduzido” por ela. 

A entrevista é composta por 12 perguntas de resposta aberta, perguntas 

essas que irão ser formuladas a partir de aspectos pertinentes encontrados na 

revisão bibliográfica e será realizada pessoalmente. 

As respostas serão então estudadas e comparadas com a revisão 

realizada. 
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4) Apresentação e Discussão dos Resultados 

 Antes de iniciar com a apresentação dos resultados quero só referir que 

a entrevista foi igual para os três elementos entrevistados. 

A primeira entrevista foi realizada ao João Magalhães, director técnico 

regional. 

Na resposta à primeira pergunta, se a associação tem estratégia, quem 

a definiu e se os objectivos estão a ser cumpridos, referiu que a associação 

tem estratégia, definida pela direcção e que os objectivos estão tornar-se 

visíveis, estando actualmente a 20, 30% do esperado. 

Quanto à vocação e missão da associação, disse que é a promoção e 

divulgação a nível local do Andebol, proporcionando meios para que cada vez 

mais crianças pratiquem esta modalidade. Referiu ainda que, toda a estratégia 

tem como objectivo principal realizar com sucesso esta missão. 

Na abordagem à influência da estratégia na estrutura, refere que neste 

momento a associação se encontra a desenvolver um programa a 4 anos 

(2006 – 2010) que chamaram Plano de Desenvolvimento. Este plano, embora, 

pensado tendo em conta a estrutura actual, futuramente, o seu sucesso está 

dependente do alargamento da estrutura. 

À pergunta acerca das dificuldades na formulação e implementação da 

estratégia, disse que no por a estratégia no papel, não houve dificuldades, elas 

aparecem quando se passa para a operacionalização. Isto deve-se ao facto de 

haver por parte de algumas autarquias, que são a engrenagem desta 

estratégia, falta de sensibilidade e interesse para aceitar um projecto deste 

género. A outra dificuldade é financeira, é necessário investir em equipamentos 

para se poder arrancar com o projecto, por vezes tem sido um entrave. 

Quanto a pontos fortes e fracos da associação o entrevistado referiu a 

força de vontade e versatilidade dos seus colaboradores, aliado à quantidade 

de agentes desportivos e acções que desenvolve no seio do Andebol e 
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Desporto do Nacional como pontos fortes. Como ponto fraco falou no 

amadorismo que ainda é o garante de algum do trabalho que se realiza e nas 

dificuldades financeiras. 

Em relação ao meio envolvente, vê a falta de estruturas desportivas e a 

pouca disponibilidade das mesmas como uma ameaça, segundo ele este factor 

é mais acentuado na área demográfica mais acentuada. Como oportunidades 

refere que o Andebol continua a ser uma modalidade bastante acarinhada quer 

por crianças quer por pessoas que gostam do Desporto, contudo julga que a 

grande fonte de oportunidades ainda está por explorar e localiza-se nas 

designadas “regiões desertas” e é para aí que estão, sem esquecer a 

continuidade de desenvolvimento dos outros espaços, a direccionar energias. 

Quanto a tomadas de decisão disse que estão são tomada em reunião 

de direcção ou em caso de decisões mais específicas, por exemplo, as 

disciplinares, são tomadas nos órgãos competentes. 

Com a última pergunta pretendia saber a sua opinião quanto ao papel das 

associações no desenvolvimento da modalidade. Referiu que, no que diz 

respeito à Associação de Andebol do Porto, sempre foi uma pioneira no 

desenvolvimento e aplicação de estratégias em prol do desenvolvimento da 

modalidade, muitas das quais mais tarde adoptadas para o Andebol Nacional.  

Todavia pensa que o papel das associações continuará a ser o de 

desenvolver e dinamizar, localmente, os objectivos traçados pela federação. 

Até porque as associações dependem financeiramente da federação e para os 

projectos terem sucesso e “pernas para andar” precisam da aprovação desta. 

Outro dos elementos entrevistados foi o Sr. Joaquim Azevedo, vice-

presidente da associação. 

Ele diz que a associação tem uma estratégia, definida pela direcção e 

que, embora seja cedo para avaliar se os objectivos estão a ser cumpridos, as 

perspectivas a médio prazo são boas. Disse ainda que os objectivos da 
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associação são a massificação da modalidade quer em número de atletas quer 

em número de clubes. A estratégia é: protocolar formas de cooperação com as 

autarquias locais tendo em vista a divulgação da modalidade através, por 

exemplo, dos programas de enriquecimento curricular. Essa cooperação 

resume-se em: as autarquias comprometem-se em que o andebol seja 

abordado nos programas referidos e a associação dá apoio quer a nível de 

material quer a nível de acompanhamento técnico. 

Quanto à vocação e missão da associação respondeu que é divulgar, 

desenvolver e representar o andebol a nível local. 

À pergunta acerca da influência da estratégia na estrutura, disse que ela 

foi pensada tendo em conta a estrutura pois de momento não é possível fazer 

ajustes nesta área. Contudo referiu que a estratégia, embora planeada é 

flexível o suficiente para sofrer alterações, caso seja necessário. 

No que diz respeito às dificuldades na formulação e implementação 

desta estratégia, disse que desde o início os aspectos financeiros foram a 

maior dificuldade, o que se verifica na sua implementação. Referiu ainda o 

pouco apoio da federação em material. 

Quanto à sua analisa à associação vê como pontos fortes a organização 

interna, a direcção técnica e refere o facto de os campeonatos e outras provas 

organizadas pela associação a prova disso, e uma direcção determinada e 

empenhada em atingir os objectivos. Fala em dificuldades financeiras e défice 

de pessoal como os pontos fracos. 

Ao analisar o meio envolvente, vê a falta de infra-estruturas para a 

pratica da modalidade, as outras modalidades de pavilhão por concorrerem não 

só pelas infra-estruturas, mas também pelos atletas e faz referencia às 

dificuldades económicas dos clubes como as ameaças desse meio. Quanto a 

oportunidades refere os alunos no ensino básico, 1º ciclo. 
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Em relação às decisões diz que estas são tomadas em reunião de 

direcção. 

Quanto ao papel das associações no desenvolvimento do andebol, vê-as 

como o sustentáculo da modalidade e como tal o principal meio de a 

desenvolver pela proximidade com os clubes e população. 

A terceira e última entrevista foi realizada com o Sr. Eurico, ligado à 

associação há largos anos, é conhecedor de toda a sua dinâmica. 

O Sr. Eurico diz a estratégia da associação passa por ir junto das 

autarquias e com elas desenvolverem e divulgarem a modalidade chegando 

assim às escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Refere que esta estratégia foi 

definida pela direcção e quanto a objectivos diz que estão a começar a ser 

visíveis e mostra-se optimista quanto ao resultado final. 

Para ele a vocação e missão é o desenvolvimento do andebol e refere 

que a estratégia escolhida está de acordo com estes factores. 

Na sua opinião a estratégia foi pensada tendo em conta a estrutura 

existente, e refere que tinha de ser assim pois não é possível, de momento, 

modificar a estrutura. Reconhece porém, que no futuro para o sucesso desta 

estratégia, a estrutura tenha de ser alterada principalmente com a entrada de 

dinamizadores locais e alguém que seja responsável pela coordenação deles. 

Aspectos financeiros, défice de meios materiais e humanos e o facto de 

algumas escolas e autarquias não aceitarem tal projecto foram as dificuldades 

encontradas na formulação e implementação. Referiu ainda que escolher por 

onde começar também não foi fácil por não saberem a abertura das autarquias 

a uma cooperação deste género. 

Refere o empenhamento da direcção e de todos os colaboradores da 

associação como ponto forte e o amadorismo, aspectos financeiros e falta de 

equipamento, refere por exemplo pouco computadores para trabalharem, como 

pontos fracos. 
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Vê a falta de infra-estruturas e as outras modalidades como ameaças e 

nos jovens do 1º Ciclo e nos que não praticam desporto regular, assim como a 

possibilidade de usar ringues situados em bairros sociais havendo a 

possibilidade de formar equipas nesses bairros, as oportunidades que podem 

ser exploradas para o desenvolvimento da modalidade. 

Quanto a quem toma as decisões, diz que estas são tomadas pela 

direcção nas reuniões deste órgão. 

À última pergunta, o papel das associações, acha que estas devem 

acompanhar o desenvolvimento do andebol, e são o principal dinamizador e 

impulsionador da modalidade. Julga que a profissionalização é a via pela qual 

terão de optar no futuro devido ao desenvolvimento e há importância que têm e 

que a sua autonomia está condicionada pela dependência financeira que têm 

em relação à federação. 

Após a análise das entrevistas passemos para a sua discussão dos 

resultados. 

Verificamos que na associação todos conhecem a estratégia em vigor, 

estão conscientes da sua importância e sabem quais os objectivos que a 

associação pretende atingir. Isto já era de esperar pois todas as decisões está 

centrado num órgão, a direcção e pelo que se pode verificar os canais de 

comunicação dentro da associação funcionam. 

Após análise das entrevistas realizadas, pode-se afirmar que a 

Associação de Andebol do Porto tem objectivos definidos, que são: aumentar o 

número de praticantes da modalidade e chegar a todos os concelhos e 

freguesias do distrito do Porto. A preocupação com a qualidade é notória e é 

também um dos seus objectivos. Ter o maior número de atletas nas selecções 

nacionais é um objectivo que o comprova.  

Podemos dizer que os objectivos da associação são: ter muitos atletas e 

de qualidade. Estes objectivos já se começam a verificar embora de uma forma 
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muito ténue, pois a estratégia é recente e como tal os resultados ainda são 

pouco visíveis. De qualquer forma a perspectiva é boa no que diz respeito ao 

atingir os objectivos propostos. 

A vocação e missão da AAP direccionam-se principalmente para a 

promoção e divulgação a nível local do Andebol, proporcionando meios para 

que cada vez mais crianças pratiquem esta modalidade. Como é lógico, toda a 

estratégia tem como objectivo principal realizar com sucesso esta missão.  

Neste momento a associação encontra-se a desenvolver um Plano de 

Desenvolvimento a 4 anos (2006 – 20010), a execução deste plano consiste 

em ir junto das autarquias e implementar o andebol nos programas de 

enriquecimento curricular para o 1º ciclo. Este plano foi pensado tendo em 

conta a estrutura actual mas existe a consciência de que numa fase mais 

avançada haverá a necessidade de aumentar a estrutura. 

As dificuldades na formulação da estratégia foi o como lutar contras as 

dificuldades económicas que afectam a associação. Já na implementação o 

encontraram dificuldades devido à falta de entendimento e sensibilidade por 

parte da engrenagem deste plano que são as autarquias. Outra das 

dificuldades é, também, a situação económica. 

Como pontos fortes, referem a força de vontade e versatilidade dos seus 

colaboradores, aliado à quantidade de agentes desportivos e acções que 

desenvolve no seio do Andebol e Desporto do Nacional. 

Referem o amadorismo, as dificuldades financeiras, falta de 

equipamento, por exemplo, computadores e poucos recursos humanos como 

os pontos fracos da associação. 

As ameaças apontadas foram: outras modalidades por competirem quer 

pelos atletas, quer pelos espaços e a falta de espaços e tempos de treino.  

O carinho que o publico tem pela modalidade, os jovens do 1º Ciclo do 

ensino básico e aqueles que não praticam uma modalidade de forma regular e 
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ringues situados em bairros, onde se é possível, como no passado, formar 

equipas são aspectos vistos como oportunidades a explorar. 

As tomadas de decisão, no que diz respeito a decisões de fundo, são 

normalmente realizadas pela Direcção. No que diz respeito a tomadas de 

decisão de especialidade (disciplina, desportiva, administrativa, arbitragem), os 

departamentos têm alguma autonomia para poderem decidir dentro das linhas 

orientadoras da estratégia definida. Este facto pode-se comprovar pela 

parecença entre as respostas dos diferentes entrevistados. 

Quanto a papel das associações regionais é fundamental, referem que a 

principal tarefa das é levar/desenvolver localmente os objectivos traçados pela 

Federação de acordo com a sua estratégia particular. 

Pela dependência financeira das Associações em relação às 

Federações é impossível dissociá-las pois os projectos das primeiras só terão 

apoio e consequente sucesso, com a aprovação das segundas. 

Um dos entrevistados fez referência ao facto de poderem existir 

demasiadas associações regionais e que este processo pudesse ser feito 

recorrendo a uma maior centralização e colocação de dinamizadores locais. 

Este facto parece-me importante e deve merecer atenção por parte da própria 

federação. 

Ficou claro ainda que a estratégia da associação embora deliberada é 

flexível o suficiente para dar resposta a mudanças que entretanto possam 

surgir. E que respeita aquela que é a estratégia da entidade reguladora do 

andebol nacional que é a Federação de Andebol de Portugal. 

Reconhecem que no futuro haverá a necessidade de aumentar a 

estrutura e, a profissionalização terá que substituir muito do amadorismo que é 

o suporte da associação. 
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Após esta discussão, pode-se construir o seguinte quadro da análise 

SWOT referente à Associação de Andebol do Porto. 

Pontos Fortes (internos) Pontos Fracos (internos) 
Análise interna: 
Empenhamento de todos os 
colaboradores e directores; 
 

Analise interna: 
Amadorismo; 
Dificuldades Financeiras. 
 

Oportunidades (externos) Ameaças (externos) 

Jovens a frequentarem o 1º Ciclo; 
 
 

Outras Modalidades; 
Falta de Infra-estruturas; 
Pouca disponibilidade de tempos das 
infra-estruturas existentes. 

Quadro 2 – Análise S.W.O.T. da Associação de Andebol do Porto
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5) Conclusões 

A realização deste trabalho foi, para mim, muito satisfatória pois, 

trabalhei um tema pelo qual me interesso e que me deu gosto estudar. Além da 

importância que a estratégia tem para o desenvolvimento das organizações 

desportivas. 

Após a realização deste trabalho, tendo em conta a revisão da literatura, 

posso concluir que: 

1. A estratégia é um plano, um projecto, elaborado por uma organização, 

como um trajecto para atingir o(s) seu(s) objectivo(s), cumprindo desta 

forma a sua missão; 

2. A análise S.W.O.T. é uma ferramenta importante para a concepção de uma 

estratégia; 

3. Nas organizações desportivas a estratégia é fundamental para singrar num 

contexto que é além de competitivo, muito instável; 

4. A melhor estratégia é aquela que está planeada mas é flexível o suficiente 

para sofrer alterações e se adaptar às mudanças; 

5. A formulação e implementação são duas fases distintas, a primeira divide-

se em três etapas, que são: Formular uma indicação da missão da 

organização; aplica uma análise S.W.O.T. e escolher a estratégia a utilizar. 

A segunda é a escolha de estruturas apropriadas à estratégia assim como 

sistemas de integração e de controlo. 

6. A estratégia é um dos factores que influencia a estrutura, estratégias 

simples funcionam com estruturas simples, à medida que a estratégia se 

torna mais complexa exige uma estrutura também mais complexa. 

7.  Nova estratégia implica nova estrutura ou adaptação desta; 

No que diz respeito à Associação de Andebol do Porto, após a analise 

das entrevistas, concluí que: 

1. Reconhecem a necessidade de uma estratégia; 
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2. É uma estratégia deliberada embora esteja pensada de forma a poder 

ajustar-se a possíveis alterações e mudanças; 

3. Visto que a associação tem como produto ou serviço, o andebol 

unicamente, a estratégia para a condução da organização e para o 

desenvolvimento do produto ou serviço convergem numa só. 

4. A estrutura da organização foi um limite da estratégia uma vez que, de 

momento, não é possível alterá-la, assim a estratégia adaptou-se à 

estrutura; 

5. Os objectivos estão de acordo com a missão e vocação da associação; 

6. O papel da associação no desenvolvimento da modalidade é importante 

pois consegue chegar mais perto do público. 
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7) Anexos 

Entrevista 

1. A AAP tem uma estratégia definida? Quem a definiu? Estão a conseguir 

atingir os objectivos a que se propuseram? 

2. Qual a Vocação e a Missão da AAP? De que forma influenciaram a 

estratégia? 

3. A estratégia escolhida foi pensando tendo em conta a estrutura ou 

houve necessidade de ajustar, quer a estrutura quer a estratégia? 

4. Que dificuldades tiveram em formular e implementar essa estratégia? 

5. No seu ponto de vista quais são os pontos fortes e os pontos fracos da 

Associação de Andebol do Porto? 

6. No distrito do Porto, quais são as ameaças e as oportunidades que vê 

para a A.A.P.? 

7. Em relação às tomadas de decisão, na AAP, este poder está 

concentrado numa pessoa, num grupo de pessoas ou nos dois? 

Exemplos. 

8. Qual será, na sua opinião, o papel das associações regionais no 

desenvolvimento da modalidade? 

 


