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Resumo
Em um ambiente cada vez mais competitivo e complexo os eventos de
corrida de rua no município de São Paulo crescem de modo exponencial e em
velocidade surpreendente. Toda essa volatilidade torna o seu gerenciamento
pouco palpável, de modo que abre margem ao amadorismo e à falta de
planejamento, sendo imperativa a necessidade de gerenciá-los como projetos,
isto é, possuir um ou mais processos que nos auxiliem nesses ambientes de
incertezas. Gerir perdas e oportunidades é no fundo gerir riscos. O
gerenciamento de riscos envolve gerir todas as variáveis que pode interferir em
um ou mais objetivos do projeto/evento, de tal modo que se bem realizado
aproxima as possibilidades de êxito.
Dessa forma o objetivo principal desse trabalho é estudar o
gerenciamento de riscos em eventos esportivos, no caso, os eventos
relacionados com a modalidade de atletismo, corrida de rua; indicando como o
conhecimento de cada stakeholder é capaz de propor melhorias no
gerenciamento de riscos e do evento como um todo e influenciar positivamente
no sucesso do mesmo.
Buscou-se uma revisão de literatura a respeito do tema proposto e
avaliação de uma entrevista semi-estruturada, contendo uma parte qualitativa e
outra quantitativa. Esse conjunto de elementos possibilitou um rico campo de
discussão, facilitando a construção do panorama identitário quanto ao
gerenciamento de riscos em eventos de corrida de rua no município de São
Paulo.
Concluímos que o gerenciamento de riscos tem forte influência no
gerenciamento de projetos/ eventos, no entanto, o conhecimento de
ferramentas e técnicas específicas, bem como sua utilização no plano
operacional estão aquém do esperado, sendo ainda muito embasado no
empirismo. De fato, o gerenciamento de riscos preserva e agrega valor
econômico ao evento e à organização, garantindo maiores possibilidades de
perenidade no mercado.

PALAVRAS–CHAVE: DESPORTO, EVENTOS, GESTÃO DE PROJETOS,
GERENCIAMENTO DE RISCOS, CORRIDA DE RUA, STAKEHOLDERS.
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Abstract
In an increasingly competitive and complex environment, the street
running events in São Paulo grow exponentially and at a surprising rate. All this
volatility makes it hard to manage, therefore, is subject to amateurism and lack
of planning becoming crucial manage them as projects. that is, have one or
more processes that assist us in these environments uncertainties. Managing
losses and opportunities is like managing risks. Managing risks is about
managing all the variables that can interfere in one or more objectives of the
project / event. if well performed, approximates possibilities of success.
That way the main purpose of this thesis is to study the management of
risks at sports events, in this case, the events related to athletics modality,
street running, indicating how the knowledge of each stakeholder is able to
propose improvements in risk management and the in the event, positively
influencing it success.
It was surched for a literature review regarding the proposed theme and
also an evalution of a semi-structure interview, containing a portion quantitative
and qualitative. This set of elements enabled a rich discussion ground, easing
the construction of a identity panorama, that nominate Risk Management in the
street running events in São Paulo.
It was concluded that the risk management has a strong influence in the
project/ events management, however, the knwolegde of specif tools and
thecniques, well as its use in the operational plan are less than expected, being
still very underpinned by a empiricism. Indeed, the risk management preserves
and aggregates economic value for the event and organization, ensuring great
possibilities of longevity in the market.

KEY-WORDS:

SPORT,

EVENTS,

PROJECT

MANAGEMENT,

MANAGEMENT, STREET RUNNING, STAKEHOLDERS.
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RISK

I.

INTRODUÇÃO

1.1.

O PROBLEMA
Os eventos esportivos galgam de maneira cada vez mais frequente e,

em velocidade surpreendente, maiores espaços no mercado; um exemplo é o
abrupto crescimento do número de corridas de rua no município de São Paulo.
No entanto, tal crescimento exponencial torna seu gerenciamento pouco
palpável, de modo que abre margem ao amadorismo, à falta de planejamento.
Há necessidade imperativa de buscar garantias de que esses eventos
tenham uma margem segura para realizar-se, ainda mais tendo em conta sua
efemeridade. É imprescindível gerir cautelosamente o denso encontro entre o
que se oferece e o que se procura no mercado; em outras palavras, podem ser
poucos, mas devem ser qualificados. Correia (2001) discute que o fator que
impõe sérias dificuldades a qualquer controle de qualidade nos eventos
esportivos é o fato de serem essencialmente experiências subjetivas,
heterógenos e de difícil mensuração, no qual praticantes e espectadores são
parte integrante do acontecimento, sendo ainda dependentes de quem os
produz e do dia em que são realizados. Ou seja, como conclui o autor
supracitado, enquanto serviço produzido por uma organização, o evento
esportivo

pode-se

caracterizar

pela

intangibilidade,

inseparabilidade,

variabilidade e perdubarilidade.
Consequentemente, a sua gestão está vinculada a todas essas
variáveis, sendo que uma das estratégias para gerir o evento esportivo é
encará-lo como um projeto, de modo que possa ser pautado em processos que
auxiliarão no gerenciamento dos possíveis riscos.
Riscos são condições que alteram um ou mais objetivos do projeto,
podendo envolver perdas, bem como oportunidades. Vale ressaltar que se
conscientizar de todas as medidas possíveis para responder aos riscos não
garante que eles não ocorram. Como coloca Maximiniano (2010, p. 128): “É
preciso ter um sistema de alarme avançado que mostra a iminência do risco e
possibilite acionar um plano alternativo- e até mais do que um para resolver o
problema”.
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É certo que alguns fatores de riscos são gerais e aplicados em qualquer
tipologia de evento, no entanto, uma vez que os eventos possuem suas
particularidades e objetivos, não é recomendável generalizar os riscos (Malta,
2008).
As ferramentas e técnicas de gerenciamento de riscos não são muito
usadas, apesar de sua grande utilidade. Como colocam Raz et al. (2002)
quando são utilizadas na gestão de projetos as perspectivas de sucesso
aumentam.
Em tempos de globalização e aumento da competitividade, o sucesso de
um projeto está diretamente ligado ao sucesso da empresa e, mesmo assim, os
projetos, em geral, ainda apresentam atrasos, ultrapassam o orçamento
previsto e até fracassam. Como complementa Correia (2001, p. 11) cada vez
mais o sucesso ou insucesso das organizações de desporto depende dos seus
comportamentos adaptativos face a um ambiente onde se assiste ao
incremento dos processos concorrenciais. É, pois, imprescindível atender-se às
características do ambiente concreto para se poder determinar a estratégia
mais adequada à vida das organizações e, particularmente, à produção do
evento.
Este trabalho tem um caráter inovador devido à carência de estudos
sobre o gerenciamento de riscos em eventos esportivos, contribuindo para o
colmatar de uma lacuna existente, de uma temática deveras importante na
literatura. Visa desenvolver a área da gestão esportiva no Brasil, país que dará
sede a dois grandes eventos esportivos: o Mundial da FIFA – Fédération
Internationale de Football Association - de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
Portanto, a relevância do estudo é evidenciar que os riscos de um
evento esportivo podem ser minimizados desde que se atente para o
planejamento, a identificação, análise, desenvolvimento de estratégias e efetivo
controle dos riscos durante a execução do evento. Tais procedimentos uma vez
compreendidos por todos favorecem o sucesso do evento.
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. GERAL
Estudar o gerenciamento de riscos em eventos esportivos, no caso, os
eventos relacionados com a modalidade de atletismo, corrida de rua; indicando
como o conhecimento de cada stakeholder é capaz de propor melhorias no
gerenciamento de riscos do evento como um todo e influenciar positivamente
no sucesso do mesmo.
1.2.2.ESPECÍFICOS


Identificar o gerenciamento de riscos como parte fundamental do
planejamento de um evento esportivo.



Analisar o perfil dos atores que atuam nos diferentes orgãos estudados
em eventos esportivos no município de São Paulo.



Identificar e aumentar a compreensão de quais riscos são vistos como
ocorrentes nos eventos de corrida de rua na visão dos stakeholders e
dos produtores, de modo a analisar a sua probabilidade de ocorrência e
seu impacto.



Verificar se é realizada alguma avaliação desses riscos, assim como
quais ferramentas e técnicas são utilizadas no gerenciamento dos
mesmos.



Analisar a eficácia do gerenciamento de riscos que atualmente é
realizado na visão dos stakeholders e dos produtores.

5

CAPÍTULO I.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1. O EVENTO

1.1 EVENTOS
O evento é uma das formas de o homem se expressar, sempre
embebido nas mais variadas emoções, possuí o dom de transcender o tempo
em que é realizado. Desde os primórdios os seres humanos têm encontrado
formas de marcar eventos importantes das suas vidas, isso porque o ser
humano é um ser sociável, em outras palavras, que necessita de interação
social.
Os eventos surgem então dessa necessidade de ampliar essa rede de
relacionamentos (Giacaglia, 2004). Para elucidar tal fato podemos citar
inúmeros eventos comuns do nosso cotidiano como aniversários, batizados,
noivados, casamentos e outros eventos que respeitam uma data específica
como o Natal, Carnaval e as Festas Juninas. Como corroboram (Allen et al.,
2003) desde a festa Corrobore dos aborígenes ao Ano Novo Chinês, dos ritos
dionisíacos dos gregos antigos à tradição do carnaval medieval, vários mitos e
rituais foram criados para interpretar acontecimentos cósmicos.
De acordo com Ayora Pérez & García Sánchez (2004) a origem da
palavra evento

vem

do

latim,

eventu, a

qual pode

traduzir como

“acontecimento”. No entanto, o termo evento tem sofrido modificações ao longo
do tempo e atualmente existem diversas definições.
Poit (2006) define evento como um acontecimento previamente
planejado, com objetivos claramente definidos; que alcança resultados que
possam ser qualificados e quantificados junto ao público-alvo e que possuam
um perfil marcante, podendo ser esportivo, social, cultural, filantrópico,
religioso, político, empresarial, entre outros. Já Rispolli (2003) traz uma
definição mais ampla ao dizer que evento é como: “um conjunto de táticas e
estratégias que são desenvolvidas com a finalidade de progresso, bem-estar,
satisfação e ocupação prazerosa; possibilitando a apuração dos lastros
comerciais, culturais e científicos”. Malta (2008) realizou em seu trabalho uma
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compilação das definições de diferentes autores e define o termo evento como
sendo:
Um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas com a finalidade
mercadológica

ou

não,

previamente

pesquisado,

planejado

e

organizado – podendo ser criado artificialmente, provocado por vias
indiretas ou ocorrer espontaneamente com o objetivo de transmitir
novas informações, reciclar, aperfeiçoar, capacitar, conquistar ou
recuperar o seu público-alvo (Malta, 2008, p. 24).

Nesse trabalho toma-se como base o conceito apresentado por Malta
(2008) por acreditar que abrange e representa melhor o conceito de evento. No
entanto, mais do que divagar sobre sua terminologia, o que mais nos chama
atenção é o crescimento exponencial do número de eventos nesses últimos
tempos. Tal crescimento é explicado pelos diversos benefícios que ambos,
organizadores e consumidores, obtêm. Benefícios, como os enumerados por
Giacaglia (2004):
•

O estreitamento das relações com os clientes;

•

O abranger do público-alvo da organização em um curto espaço
de tempo e de uma só vez;

•

A aquisição de potenciais clientes;

•

Informações sobre o mercado e sobre a concorrência;

•

Uma reciclagem por parte do profissional e do consumidor em
relação às novas tendências;

•

Promoção da imagem institucional,

•

O estabelecimento de novas parcerias comerciais

•

Divulgação de novos produtos ou serviços
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1.2 EVENTOS ESPORTIVOS
Nas últimas décadas é notório o crescimento do número e da
importância dos eventos esportivos, bem como do impacto produzido na
sociedade e a sua ressonância.
O evento é uma ferramenta multidisciplinar, isto é, atua em diferentes
áreas, e no meio esportivo ganha muita relevância. Parafraseando Barreau
(2001) o evento esportivo é um espetáculo organizado numa unidade de ação,
de tempo e espaço, tal como Moliére definiu no contexto teatral. Como cita
Sarmento et al. (2011) o desporto é detentor de uma dupla face: da prática
propriamente dita e simultaneamente de espetáculo, pois para além da
realização de destrezas físicas e comportamentais há uma forte dimensão
exibicionista.
No âmbito esportivo, a maior contribuição na organização de eventos
vem dos Jogos Olímpicos, sendo considerado o primeiro evento realizado no
planeta. Foram 1170 anos de Jogos Olímpicos que começaram em 776 a.C., e
só terminaram no ano de 339 d.C. quando a Grécia foi conquistada pelos
Romanos. Acredita-se que os Jogos Olímpicos foram os primeiros eventos
esportivos com critérios organizacionais detalhados, servindo, deste modo, de
modelo para várias festas esportivas da época e padrão técnico e
organizacional para a maioria dos eventos antigos e contemporâneos
(DeCoubertin, 2000 cit. por Poit, 2006; Rispolli, 2003).
Pierre de Coubertin discorre de modo ímpar a cerca da origem do maior
evento esportivo da história:
No início os Jogos transcorriam em apenas um dia, contudo devido á
fama e disseminação dos mesmos o número de competidores
aumentava cada vez mais. Em 472 a. C. os jogos não puderam mais
ser realizados em apenas um dia, e, o período foi readaptado para cinco
dias. O primeiro dia era utilizado geralmente para cerimônias e
sacrifícios. Ricas ofertas foram apresentadas em todos os altares. Um
sorteio era realizado para determinar a ordem dos competidores; os
atletas faziam o juramento ante a estátua de Zeus. Corridas (distãncia e
velocidade) eram realizadas no segundo e terceiro dia, assim como
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wrestling, boxe, luta e pankration. Os jovens competiam primeiro,
seguido dos adultos. (….) o estádio de Olímpia, medindo 211 por 32
metros

e

com

uma

capacidade

máxima

de

40.000

pessoas

(International Olympic Committee, 2000).

É a partir desse momento, que é feita a introdução do esporte de modo
sistematizado, na qual os eventos ganham grande repercussão, e passam a ter
uma nova conotação e a ser nomeados de eventos esportivos. O foco do
evento é direcionado para o esporte, e passa a assumir um papel de veiculador
de informações e centro de atenções (Seixas, 2010).
Ferrand (2001) evidencia a dimensão de um evento esportivo, em que
quem participa dele pode estar na circunstância de organizador, atleta,
treinador, patrocinador e espectador. Essa ampla dimensão do significado e do
campo de atuação dentro de eventos esportivos é que permite o envolvimento
de massas populares tão significativas.
No entanto, justamente, essa dimensão, essa grandeza que pode
implicar um evento esportivo é que o expõe a inúmeros riscos. Nunes (2006)
ressalta que o evento esportivo possui problemáticas comuns aos restantes
eventos de massas, no entanto, encerra no seu código genético uma natureza
associada à luta, à guerra, ao prazer e às emoções que lhes conferem
características especiais que devem ser tomadas em conta.
Diversos autores corroboram com a ideia de que um evento esportivo,
independentemente de sua dimensão, têm a capacidade de promover impacto
na comunidade onde ele se realiza, sendo um fator de notoriedade para uma
cidade ou país enquanto afirmação, tendo a capacidade de mudar a imagem
do local que o sedia e de dar visibilidade tanto às modalidades, quanto aos
atletas que as protagonizam; para os organizadores e para seus participantes.
Para além de ser um elemento estimulador de diversas atividades econômicas,
como, por exemplo, o aumento da procura do espectador de massa do esporte;
graças à enorme popularidade e aceitação; também fortalece o senso de
comunidade dos residentes do local onde ele transcorre, tendo ainda a
habilidade de unir povos que compartilham experiências e objetivos
(Constantino, 2006; Ohmann et al., 2006).
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O aumento da realização dos eventos esportivos nas mais diversas
modalidades, como em campeonatos nacionais, internacionais e continentais,
reflete a importância que este setor está a alcançar (Almeida, 2001). Nas
últimas décadas, também é possível observar um grande interesse e aceitação
revelado por parte dos órgãos governamentais, empresas do segmento
esportivo, população em geral e estudiosos em atrair ou presenciar eventos
esportivos (Horne, 2007).
De acordo com Horne (2007) existem três fatores determinantes para o
crescimento da aceitação de tais eventos na sociedade atual e todos eles estão
ligados as atuais tendências de mercado. O desenvolvimento de novas
tecnologias de comunicação em massa (transmissão televisiva por satélite); o
interesse das grandes corporações em patrocinar tais eventos, fortalecendo em
grande escala a corrente de mercado do sponsoring; e por fim a visão dos
megaeventos como oportunidade de negócio (venda, divulgação, promoção de
produtos,

promoção

das

–

cidades

atraindo

turistas,

investimentos

estrangeiros).
Como pode ser visto o evento esportivo é dinâmico e molda-se às
características econômicas, políticas e sociais as quais se insere, pode ser
usado como meio ou como fim e nos dias atuais é tido como uma ferramenta
que faz a ligação entre uma empresa e o mercado, ratificando vínculos e
gerindo

outros

novos.

O

próprio

esporte

vive

em

constante

crescimento/mutação, ou seja, há regras, mas elas podem ser alteradas com o
passar do tempo, há o nascimento de diferentes modalidades, em contrapartida
da extinção de outras, aumentam-se os praticantes, surgem tecnologias das
mais diversas.
Consoante a isso as exigências organizacionais também aumentam para
conseguir suprir as expectativas do público que cada vez mais é exigente. O
incremento na qualidade da comunicação e dos recursos humanos é urgente, e
devem justificar os altos investimentos feitos em eventos, uma vez que os
eventos esportivos são muitas das vezes verdadeiros fenómenos de massas.
É fato que um evento será sempre o oposto a um acontecimento vulgar,
normal, porque se inscreve na ordem do especial, do extraordinário e da
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transcendência (Veloso, 2007). No entanto, ele não é uma comemoração
aleatória, muito do seu sucesso deve-se a um bom planejamento. O evento
esportivo deve ser visto sob uma ótica para além da emoção que o envolve
uma ótica mais estabilizada, mais fixa. Deve ser visto sob a ótica de um
projeto, não é por acaso que cada vez mais os eventos têm caráter mercantil.
Dentre esta ótica mais estabilizada está a caracterização do evento
esportivo, ou seja, do projeto. O evento esportivo deve ser descritos de acordo
com a sua tipologia e classificação, de acordo com os impactos e legados,
quanto ao marketing e quanto às fases que o compõe. Com exceção das fases
de um evento, que serão abordadas no item O evento como projeto, esse
trabalho não tem como intuito aprofundar nas demais temáticas, mesmo
porque se acredita que tais assuntos são deveras extensos, e por si só temas
para outros trabalhos. Portanto, sem descurar ou trivializar tal importância,
abordar-se-á de forma que será útil no enriquecimento e contextualização do
nosso estudo.

1.3 CORRIDA DE RUA
Pessoas correm há muitos séculos, a corrida faz parte do gesto motor do
ser humano. Atualmente a corrida de rua vivencia um crescimento voraz, sendo
um segmento do atletismo que tem ganhado espaço e crescido em diferentes
esferas, tanto com relação ao número de praticantes como ao número de
eventos e de investimentos. Salgado & Chacon-Mikahil (2006) corroboram ao
dizer que desde o ínicio do século a corrida de rua vivencia um crescimento
expressivo.
Seu nascimento deu-se na Inglaterra no século XVIII, se popularizando e
expandindo sua manifestação pelo restante da Europa e Estados Unidos
(RUNNER'S WORLD, 1999). No Brasil teve sua entrada juntamente com um
processo significativo de massificação do desporto no ínicio da década de
1970, como citam Bastos et al. (2009) o movimento Esporte Para Todos (EPT)
originário da Europa foi introduzido no País como programa do governo no final
dessa década.
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A partir desse período, com a dinamização da prática do desporto
ocorreu um grande prestígio da corrida de rua, exacerbada na epóca pelos
estudos do médico e militar norte-americano Kenneth Cooper, criador do "Teste
de Cooper", que demonstrava os benefícios da modalidade para a saúde. A
participação popular nas corridas de rua é hoje fato inconteste, de acordo com
Miranda (2007) foi na década de 70 que as provas permitiram a participação
popular. No entanto, Truccolo et al. (2008) lembram que o atletismo já foi visto
como uma modalidade de elite, na qual somente atletas profissionais eram
habilitados a praticá-lo.
Do mesmo modo como houve a difusão das corridas de rua, também foi
notório o crescimento das assessorias esportivas, que auxiliam em diversos
tipos de treinamento, entre eles os de corrida. Segundo Gomes & Camargo
(2011) nos últimos 10 anos verificou-se o aumento vertiginoso de praticantes,
com uma estimativa de quase cinco milhões de brasileiros praticantes.
A motivação para a corrida de rua é fruto de experiências acumuladas e
se liga diretamente à história de cada um (Bergamini, 2003). Autores como
Truccolo et al. (2008) apontam os benefícios à saúde como fator motivacional
para a adesão de participantes em corridas de rua, Albuquerque (2007)
identificou além da saúde, o lazer como uma das razões. Em estudo recente
Palhares et al. (2012) reafirmam a preocupação com a saúde, confirmada e
expressa especialmente quanto à saúde emocional (ansiedade, depressão) e
ainda pelo fator indicação médica. Os fatores aparência e socialização também
foram identificados pelos entrevistados nesse último estudo. Ribeiro (2009)
identificou como maior incentivo à participação nos eventos de Corrida de Rua
a participação de outros amigos.
Como pode ser visto a corrida de rua é originada por interesses
diversos, o fenômeno da motivação é muito complexo, e não temos como
objetivo de estudo apronfundar-se nessa temática, no entanto, ter o
conhecimento das motivações e das preferências que levam pessoas a
deixarem suas casas em dias chuvosos para praticar corrida de rua é de suma
importância para aquele que deseja planejar um evento cada vez mais
atraente.
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Constata-se o verdadeiro boom de eventos de corridas de rua, a
competitividade fora instigada e cabe ao gestor de cada evento esportivo
seduzir os seus atletas com as mais inusitadas diversificações nas provas,
sejam com os percursos, com as corridas noturnas, ou até trazendo animações
e shows ao final da prova. Isto é, o evento se tornou um atrativo, visto que se
associa a premiações, patrocínios e prestígio social. Numa via de mão dupla,
as empresas ao perceberem esse aumento criam eventos de corrida de rua
cada vez melhores, e as pessoas ao verem os eventos ficam motivadas a
correr. Bastos et al. (2009) aponta como segmento da indústria do esporte a
“Indústria da Corrida de Rua" que têm se desenvolvido no Brasil nos últimos
anos, nas suas três vertentes, prática oferecida ao consumidor, produção e
produtos (Quadro 1).
Quadro 1. Segmentos da “Indústria da Corrida de Rua”
Fonte: Bastos (2009)

Segundo a Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Rua,
sediada em Londres (AIMS, 2012) as maratonas, assim como, as Corridas de
Rua vêm crescendo mais como um comportamento participativo, do que como
esporte competitivo.
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O critério da Federação Internacional das Associações de Atletismo
(IAAF) define as Corridas de Rua, as chamadas provas de pedestrianismo,
como as disputadas em circuitos de rua, avenidas e estradas com distâncias
oficiais variando entre 05 e 100 Km (Salgado & Chacon-Mikahil, 2006).
Atualmente, as provas de corridas de rua brasileiras seguem um padrão
de homologação fornecido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
que objetiva cadastrar as provas para que os resultados possam ser aceitos
internacionalmente e servir como seletivas nacionais (CBAt, 2012). Outro fator
que deve ser considerado é que, o número de provas no país, que oferece
premiações tem aumentado, e este fato é, sem dúvida, um atrativo a mais para
que muitos indivíduos se submetam a este tipo de exercício físico. Vale
ressaltar que a primeira metade da década passada foi marcada por um
elevado número de novas corridas de rua no Estado.
Em 2010 a realização da prática de Corridas de Rua pode contar ainda
mais com a devida supervisão técnica e logística da entidade, quer na
expedição de alvarás necessários ao bom andamento das competições quer no
crescimento das iniciativas em todo o Estado. A Federação Paulista de
Atletismo (FPA) tem como meta aumentar o número de provas regulares a
cada ano, pois entende que as corridas precisam dar garantias de segurança
ao corredor (FPA, 2012).
O objetivo é que se cumpra a Lei Federal (Código Nacional de Trânsito),
em que os departamentos de trânsito, federações estaduais ou confederações
emitam o alvará da competição em conjunto, para que os itens de segurança e
saúde sejam cumpridos. No entanto, a própria federação relata que o problema
maior é que muitos secretários de esportes, prefeituras e organizadores não
seguem a Lei (FPA, 2012).
O crescente interesse da mídia pelas corridas de rua, o aumento do
número de aderentes e de patrocínio, colaboram para que cada vez mais
produtos e serviços sejam produzidos e voltados para essa área, sendo o
evento esportivo fruto dessa produção. Nos quadros a seguir pode ser notado o
crescimento que a prática da Corrida de Rua teve através de diversas variáveis
tanto no estado como no município de São Paulo.
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Quadro 2. Evolução do número de provas
Fonte: FPA (2012)

Quadro 3. Evolução do número de provas regulares
Fonte: FPA (2012)

Quadro 4. Evolução do número de provas regulares/irregulares
Fonte: FPA (2012)
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Quadro 5. Evolução do número de participantes
Fonte: FPA (2012)

Quadro 6. Evolução do número de participantes na capital e no interior
Fonte: FPA (2012)
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Em 2001, apenas 11 provas eram oficialmente reconhecidas pela FPA,
já em 2005 esse número passou para 168 até atingir 287 oficiais da atualidade.
No entanto, há 374 provas identificadas, isso significa que essas 287
correspondem às provas oficializadas e regulamentadas (76,74%), e que há
ainda 87 corridas (23,26%) que foram irregulares por não cumprirem todas as
recomendações da entidade (FPA, 2012). Tal fato corrobora no sentido de que
essas provas irregulares aumentam o risco do evento, pois são realizadas no
amadorismo, muitas vezes sem os alvarás necessários.

Outros dados interessantes que a FPA (2012) traz como curiosidade
são:
- das 287 corridas oficiais, 117 aconteceram na capital e 170 no interior
do Estado. As provas em São Paulo cresceram 23% em relação ao ano
anterior (94 para 117) e no interior a evolução foi de 16,5% (146 para
170);
- o mês de agosto, período de inverno no Brasil, é o mês com mais
corridas de rua no Estado de São Paulo. Em 2010 foram 44 provas,
sucedido por maio, com 34 e dezembro, com 30;
- na capital o número de mulheres tem se mantido nos últimos anos, já
no interior, o crescimento é grande, de 2009 para 2010 o crescimento foi
de 16,5% (33.593 para 39.110). Já entre os homens, a estatística mostra
evolução de 10,5% (88.677 para 97.986). Em 2007, por exemplo, eram
75,68% de homens e de 24,32% de mulheres. O melhor índice
percentual feminino foi em 2008, quando atingiu 29,34% das vagas nas
corridas. Em números absolutos, a melhor participação feminina foi na
temporada passada, com 115,413 (27,73%).
Apesar de ser uma área que está em emininente crescimento, Bastos et
al. (2009) ao estudarem a produção científica sobre corrida de rua em
universidades paulistas, concluiram que apesar da relevância econômica e
social da Corrida de Rua no País, o tema ainda não é alvo de pesquisas em
São Paulo, Estado responsável pelo maior número de eventos e praticantes da
atividade, em especial no que se refere à administração e marketing esportivo.
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2. A GESTÃO

2.1 O EVENTO COMO PROJETO
Nesse estudo a palavra projeto será utilizada com o sentido de um
empreendimento intencional, que já saiu do campo da idealização e que tenha
uma metodologia direcionada para alcançar um ou mais objetivos. No entanto,
de acordo com (Maximiniano, 2010, p. 4) a palavra projeto pode ser usada com
vários sentidos:
Intenção (tenho o projeto de fazer um curso), ideal (um projeto
de sociedade; de governo), esboço (ainda não é um livro, é
apenas um projeto; projeto de lei), desenho (projeto da nova
casa), e até mesmo a concepção física de um objeto (a nova
casa é um belo projeto – aqui, com o sentido de design). Há
também o sentido existencial, especialmente quando se fala de
projeto de vida (Maximiniano, 2010, p. 4).

Os projetos estão implícitos no cotidiano, sejam na vida profissional,
social ou pessoal. Carvalho & Rabechini Jr. (2011) corroboram ao dizer que
gerenciar projetos é algo que fazemos cotidianamente em nossas vidas,
embora nem sempre estejamos conscientes disso. É difícil encontrar alguém
que nunca tenha estabelecido os projetos prioritários de sua vida, tais como
concluir um curso superior, casar, construir ou comprar imóvel etc. Nas
organizações, não é diferente, apenas tornamos esse processo menos intuitivo
e mais estruturado.
Foi durante a década de 1990 que se consolidaram os principais guias
de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Desses guias o mais
difundido é o Project management Body of Knowledge (PMBoK), proposto pelo
Project Management Institute (PMI), que, embora seja também conhecido
como abordagem americana, está presente em mais de 100 países e é o mais
difundido no Brasil. Outro guia bastante difundido, mas com estruturação
disntintas, é o IPMA Competence Baseline (ICB) elaborado pela Internacional
Project Management Association (IPMA), também conhecido como a
abordagem europeia de Gestão de Projetos, dado que funde as visões do
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Reino Unido, Suíça Alemanha e França (Carvalho & Rabechini Jr., 2011). O
guia PMBOK se baseia em dois conceitos: o processo de gerenciamento de
projeto e as áreas do conhecimento.
O Guia PMBOK - Project Managemenet Body Of Knowledge - (PMBOK,
2008) é amplamente reconhecido, e define projeto como “um esforço
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”,
tendo caráter temporário, com início e fim definidos. Malta (2008) complementa
em tempo que, projeto, é conduzido por pessoas para o alcance das metas
estabelecidas, com parâmetros de custo, tempo e qualidade.
Já o gerenciamento de projetos consta da aplicação de conhecimentos,
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender
com sucesso os objetivos previamente traçados e superar as necessidades e
expectativas dos interessados (stakeholders), sendo realizado através do
gerenciamento de grupos de processos: iniciação, planejamento, execução,
monitoramento e controle e encerramento (Carvalho & Rabechini Jr., 2011;
Malta, 2008; PMBOK, 2008).
Na era do conhecimento, em que vivemos, são os projetos que mais
adicionam valor aos produtos/serviços e não as atividades rotineiras. Nesse
panorama atual o gerenciamento de projetos vem sendo utilizado de forma
profissional, visando contribuir com as empresas para que consigam resultados
melhores.
Sediaremos uma copa do mundo e uma olimpíada. Para tanto, nos
comprometemos a concluir, em curto prazo, os projetos propostos, sem
desperdício de recursos públicos, em um país que ainda tem muitas
demandas sociais que concorrem por esses recursos. Nesse contexto,
há

demanda

de

grande

refinamento

das

metodologias

de

gerenciamento de projetos para tratar da complexidade inerente a esse
tipo de projeto, caracterizado por equipes multidisciplinares de grande
porte, podendo envolver milhares de pessoas de organização distintas,
dispersas geograficamente. O orçamento não raro passa da casa dos
milhões (Carvalho & Rabechini Jr., 2011, p. 9).
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Muitos executivos optam pelo gerenciamento de projetos, talvez, por ser
uma metodologia consagrada nas grandes empresas, como NASA, IBM,
governo americano, nas empresas de construção civil e, mais recentemente,
nas multinacionais de Tecnologia da Informação e telecomunicações.
(Carvalho & Rabechini Jr., 2011).
Dessa forma, os eventos esportivos devem ser construídos como
projetos, no intuito de facilitar o seu direcionamento possibilitando um maior e
melhor controle do seu andamento e resultados. Como cita Malta (2008),
eventos e projetos constituem uma relação mútua, tanto na organização de um
evento como no gerenciamento de um projeto existe a necessidade do
segmento de alguns passos que se constituem como fatores fundamentais.
Para Luck (2003) um projeto oferece o direcionamento para ações e os
elementos para o seu monitoramento e avaliação, condições estas básicas
para um processo de gerenciamento eficaz. Para Barreau (2001) o organizador
de eventos esportivos tem de gerir, conceber e ser um chefe de projeto.
De forma geral, todas as organizações vivem de projetos, mesmo
aquelas cujo produto final não seja gerado por projeto. Nessa direção, sabe-se
que as ditas atividades inteligentes de projetos são responáveis por 25% do
PIB mundial, o que representa algo em torno de US$ 10 trilhões, segundo
informações do Project Management Institute (PMI®), entidade americana com
35 anos de existência, voltada à disseminação das práticas e certificadora em
gerenciamento de projetos. Estima-se qe ao redor do mundo 16,5 milhões de
trabalhadores estejam envolvidos com atividades de projetos (Carvalho &
Rabechini Jr., 2011).

2.1.1 FASES: EVENTO x PROJETO
Todo projeto é de forma único, ou seja, nunca foi feito, é uma inovação.
No entanto, o grau de novidade no projeto pode variar muito, levando a equipe
de encontro com maior ou menor incerteza (Carvalho & Rabechini Jr., 2011).
Segundo o Guia PMBOK (2008) o ciclo de vida de um projeto oferece
uma estrutura básica para o seu gerenciamento; sendo composto por um
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conjunto de processos, que podem ser sequenciais ou se sobreporem. O
objetivo do ciclo de vida é determinar que trabalho técnico precisa ser
realizado, quando as entregas devem ser geradas, como cada uma delas é
revisada, verificada e legitimada, quem está envolvido e como deve ser feito o
controle e aprovação.
Já com relação aos eventos, não há um consenso quanto ao número de
fases. De acordo com Giacaglia (2004) o evento é composto por duas fases:
planejamento e avaliação; já Andrade (2002) acrescenta mais uma fase:
planejamento, realização e avaliação. Matias (2004) corrobora com esse autor,
no entanto, nomea as três fases de: pré-evento, o per ou o transeveno e o pósevento. Brighenti et al. (2005) acrescentam, como primeira fase a da
concepção da ideia, dividindo o evento em quatro fases: ideia/concepção (a
canditatura),

planejamento/organização,

exploração/execução

e

encerramento/avaliação. Ferrand (1995) e Parent et al. (1999) acordam com
essas quatro fases descritas e acreditam que temporalmente elas vão
diminuindo até o dia do evento propriamente dito, sendo a realização a fase
mais curta de todo o processo.
Sanz (2003) refere que desde o momento que se pensa na realização de
um evento até a sua realização podem existir seis fases, além de contemplar
uma posterior à celebração do evento. Deste modo contemplariam-se sete
fases: fase preliminar, fase de apresentação de candidatura, fase de
concepção e formação do comitê organizador, fase de planificação, fase de
execução do programa, fase de realização do evento, e, por último, fase de
encerramento.
No entanto, Britto & Fontes (2002) afirmam que todos os eventos não
deixam de passar pelas mesmas fases básicas, embora possam ser
organizados de maneira diferente e possuírem características próprias. No
quadro 7 fazemos uma comparação entre as fases de um evento consideradas
nesse trabalho e fases de um projeto.
Quadro 7. Comparação entre as fases de um evento esportivo e um projeto segundo o Guia
PMBOK 2008.
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Evento

Projeto

Esportivo

(PMBOK 2008)

Concepção

Iniciação

Planejamento

Planejamento

Implementação

Execução

Monitoramento

Monitoramento e controle

Avaliação

Encerramento

A compatibilidade entre as fases do ciclo de vida de um projeto e as
fases de um evento esportivo é alta, assim como o modo de gerenciar um
evento é semelhante aos grupos de processos de um projeto corroborando
para o fato de um evento poder ser visto como projeto. Portanto, foi
considerado nesse trabalho que evento e projeto podem ser considerados
sinônimos, uma vez que fazem luz às mesmas fases de elaboração.
Malta (2008) corrobora como esse ponto de vista ao dizer que a
integração das ferramentas usadas na gestão de projetos, no âmbito da gestão
de eventos, está se aproximando cada dia mais. E completa ao dizer que
atualmente as empresas estão em busca de uma forma perfeita de administrar
os eventos para se destacar da concorrência, pois com um roteiro perfeito de
organização, certamente o andamento das ações e programação do
planejamento do evento será diferenciado e mais focado em suas reais
necessidades.
De acordo com Maximiniano (2010) todo projeto sempre combina
elementos físicos, conceitos e serviços. E acrescenta que um exemplo é a
realização de competições esportivas - jogos olímpicos, Fórmula 1, Copa do
Mundo, Tour de France, caminhadas coletivas - que envolvem conceitos
(idealização, planejamento, organização), produtos físicos (construções) e
eventos (os jogos).
A fase de concepção é a primeira fase de um evento, na qual nasce
uma ideia que depois dará formas a um evento, ou seja, é o momento da
criação. É nessa etapa que a ideia deve ser incorporada por todos os
stakeholders do evento, sendo definido de modo claro a missão, os objetivos, o
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público-alvo, o orçamento e o calendário do evento, para além de se realizar
um estudo de mercado, no intuito de analisar e verificar a real viabilidade do
evento.
No entanto, muitas vezes, o evento já foi criado, como no caso dos
Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol, há então a disputa para se
conseguir sediar o evento. Se assim for, necessita-se de uma candidatura, que
também deve ser apresentada nessa primeira fase. A candidatura há de ser
consistente e coerente; atualmente, questões como o ambiente e a
sustentabilidade econômico-ambiental têm obtido destaque no cumprimento do
caderno de encargos das autoridades responsáveis pela seleção da melhor
candidatura.
Alguns autores discorrem sobre o tema relatando que a candidatura é
uma competição política e econômica, onde não se pode deixar nada ao acaso,
tendo que estar tudo bem fundamentando em um dossiê após um estudo
completo sobre a viabilidade da combinação evento/lugar para poder tomar
uma decisão lógica e proativa, fazendo com que a organização fique na história
como única (Brighenti et al., 2005; Correia, 2001; Veloso, 2007).
Segundo Brighenti et al. (2005) a candidatura é uma competição política
e econômica, na qual o objetivo é ganhar o direito à organização de um evento.
Para tal, o dossiê de candidatura é de extrema importância onde não se pode
deixar nada ao acaso. Veloso (2007) acrescenta que antes de se submeter a
uma candidatura, carece um estudo completo sobre a viabilidade da
combinação evento/lugar para poder tomar uma decisão lógica e proativa. Para
Correia (2001) organizar um evento esportivo envolve uma dupla “batalha”
concorrencial. Primeiro, é preciso derrotar a concorrência em nível de
candidatura; e subsequente a isso, sendo o grande desafio, envolver a gestão
do evento dos condimentos indispensáveis capazes de suprir e superar as
expectativas, fazendo com que a organização fique na história como única.
A segunda fase do evento, o planejamento, somente ocorrerá caso, na
primeira fase, tenha sido aprovada a viabilidade do evento. O planejamento é
imprescindível, sendo uma das fases mais atreladas ao sucesso do evento,
pois consequentemente também está atrelada às possíveis falhas. Ele é
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responsável por prever as variáveis controláveis, e minimizar as variáveis
incontroláveis, possíveis responsáveis de um fracasso. Segundo Malta (2008) o
grau de excelência da organização de um evento é medido por seu resultado
final. Se o evento foi um fracasso, não importa quanto o organizador tenha
motivos justos e plausíveis para explicar as falhas, porque nada disso será
levado em consideração na avaliação final.
No planejamento é eleito o gestor ou um comitê responsável por gerir o
evento. Ayora Pérez & García Sánchez (2004) corroboram ao dizerem que é
fundamental ainda na fase de planejamento, averiguar se existe a capacidade
para realizar o evento, isto é, se dispõe de uma equipe humana de
colaboradores, se o tempo é suficiente, se dispõe de conhecimentos sobre o
tema e se é exequível do ponto de vista económico.
Após decisões estratégicas tomadas no planejamento, elas serão
implementadas na fase seguinte através de planos operacionais. Como
sintetisa Correia (2001, p. 13):
Análise estratégica vem reforçar a necessidade de se ver a organização
do evento esportivo não de uma forma abstrata, mas como algo que é
produzido por uma organização de desporto permeável a influências
ambientais,

inserida

numa

competição

particular

e

possuindo

determinados recursos e competências(Correia, 2001, p. 13).

A

conjungação

dessas

decisões

leva

à

fase

de

execução,

operacionalizando, implementação, desenvolvimento do evento. Compreende
desde a cerimônia de abertura do evento à cerimônia de encerramento,
abrangendo todo o período em que ele transcorrer. Nessa fase é elaborado um
dossiê com a estrutura da organização, isto é, uma descrição de todas as
etapas e tarefas a executar, e os seus respectivos responsáveis, definindo
assim departamentos/áreas de intervenção, facilitando o monitoramento, e os
possíveis reajustes que poderão ocorrer. A execução eficaz é resultado de um
planejamento bem delineado e de uma equipe capaz de traduzir o que foi
traçado em teoria para o operacional.
A quarta fase de um evento é composta do monitoramento que deve
ocorrer a partir do momento em que o projeto é viabilizado. Essa fase serve
27

para que os planos operacionais outrora implementados sejam monitorados e
moldados no decorrer do projeto, de acordo com as influências internas e
externas,

no

intuito

de

manter

a

fidelidade

aos objetivos

traçados

anteriormente. Para Allen et al. (2003), o controle em eventos deve assegurar
que todos os acontecimentos estejam dentro do esperado, do planejado,
podendo abranger a presença do gestor no local e no acompanhamento do
progresso diário junto ao operacional até a implementação e monitoramento de
um plano detalhado de responsabilidades, relatórios e orçamentos.
O monitoramento é uma fase trabalhosa, que muitas vezes demanda
tempo e paciência, além de exigir o uso de diferentes ferramentas e recursos.
Isso porque como lembra Malta (2008), em vários projetos os aspectos
investimento e tempo correm no sentido contrário ao aspecto qualidade.
E, por fim, a fase de da avaliação, muitas vezes negligenciada, embora
deva ser administrada com austeridade pelos gestores, uma vez que é nela
que os stakeholders observam, mensuram e avaliam todo o processo que
culminou no evento, a fim de ajuizar os seus resultados com a missão e os
objetivos propostos anteriormente. Para Brighenti et al. (2005) o intuito dessa
fase é realizar uma análise minuciosa e criteriosa visando verificar as falhas
cometidas durante todo o processo, nas suas diversas fases, para que, em
uma próxima oportunidade, os erros praticados não se repitam.
Ou seja, a avaliação é uma ferramenta que, quando bem utilizada,
reflete e evidencia quais foram as virtudes e as fragilidades do evento e de sua
gestão e contribuí com uma grande parcela na gestão dos risco, visto que
agregam experiência de modo profissional e documentado, fato extremamente
válido em um tempo em que a exigência do mercado está a crescer e a batalha
concorrencial está declarada. Vale acrescentar que a avaliação de um evento,
segundo Allen et al. (2002) permite criar um perfil que desenhe as
características básicas e dados estatísticos de um evento, apresentando um
feedback aos parceiros do evento, exercendo um importante papel no processo
de gestão ao oferecer uma ferramenta de análise e aperfeiçoamento.
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2.2 PRODUTORES
Na maioria das organizações o produtor não atua sozinho, há uma
equipe responsável pela produção do evento. Nesse trabalho, o produtor será
considerado o gestor do evento, no intuito de facilitar a compreensão do seu
papel. Maximiniano (2010) expõe em seu livro que existem três ferramentas
básicas da administração de projetos: o gerente, a equipe e o plano em si.
Aqui se faz uma pausa para explicitar que há duas principais
terminologias para identificar a pessoa que lidera um projeto, podendo ser
denominada de gestor ou gerente. No entanto, não há nada em concreto na
literatura que os diferencie e, portanto, nesse trabalho se respeitou a
terminologia de cada autor e optou-se por denominar de gestor de projetos ou
equipe gestora a pessoa ou equipe responsável pelo projeto.
A definição do papel dos gestores de projetos não foi primordial na
gestão de projetos, uma vez que, a princípio, a preocupação era com o projeto
em si. De acordo com Carvalho & Rabechini Jr. (2011) esse novo profissional
ligado às competências técnicas e de gerência, e com capacidades de
negociação, política, articulação entre outras, surgiu somente quando veio à
tona as questões organizacionais e os modelos de maturidade em projetos.
O papel do gestor de eventos é gerir, gerenciar, conceber e ser um
chefe de projeto, prevendo e colocando em prática, no tempo e no espaço,
uma organização com recursos materiais, financeiros, humanos, administrando
as comunicações, os contratos e os riscos. Esse papel é fundamental para
assegurar que o projeto se realize nos padrões de desempenho planejados, o
que significa garantir a qualidade do espetáculo tanto pela satisfação dos seus
atores e espectadores, como assegurar o equilíbrio econômico para sua
própria satisfação, assim como a dos seus parceiros e sócios (Maximiniano,
2010; Veloso, 2007).
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Maximiniano (2010) relata através de uma imagem as muitas funções de
um gerente de projeto, como pode ser visto na figura 1.

Figura 1. Papéis do gerente de projeto
Fonte: Maximiniano (2011, p. 245)

Alguns autores complementam a definição exposta acima sobre o papel
do gestor de eventos, relatando que a essência da gestão está na tomada de
decisões, pois essas serão sempre tomadas por um conjunto finito de
informações eleitas dentro de um espectro amplo de dúvidas. Cabe ao gestor
tornar esse processo ágil e com o máximo de clareza para que se torne
adequado, e se compreenda as possíveis perdas que poderão advir da decisão
(Carvalho & Rabechini Jr., 2011; Hill & Dinsdale, 2003; Pires, 2005; Zamith,
2006).
Refletimos então que se é do campo de atuação do gestor a tomada de
decisões, evitando ou identificando possíveis perdas, ele não deixa de assumir
o papel de gestor de riscos. Quanto a isso, Maximiniano (2010) aponta que
uma das principais preocupações de um gerente de projetos deve ser
minimizar erros, evitando suas causas, e relata que para lidar com essa
questão existe o processo de administração dos riscos do projeto. No entanto,
Barreau (2001) diz compreender em seu trabalho que o ideal do gestor em
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afastar o imprevisto é um alvo visado e raramente um objetivo que se atinge.
Pelo contrário, é preciso admitir que o aleatório é da própria essência do
projeto visto que ele se inscreve no futuro.
O gestor algumas vezes pode se ver com um conhecimento insuficiente
ou com uma ausência de informações para resolver um problema.Hill &
Dinsdale (2003) colocam que essas situações o obrigará a ter habilidade
suficiente para criar as soluções necessárias e gerenciar os fatores cognitivos
inseridos nesse processo, no qual causa e efeito são pouco palpáveis,
tornando difícil a tarefa de prever resultados ou avaliar probabilidades, para
tanto os autores concluem que a melhor abordagem nesse caso é a preventiva.
Parece-nos óbvio que o gestor que melhor prever o seu amanhã, menos
chances tem de vivenciar momentos catastróficos e inoportunos. No entanto,
como tornar isso possível? Zamith (2006) coloca o seguinte questionamento: o
gestor deve ser um especialista em tratamento de riscos ou um analista
comportamental que deva manter um sensoriamento sobre o ambiente?
A premissa desse trabalho é a de que o gestor de projetos deve ter
muitas habilidades, dentre as quais a análise comportamental, envolvendo o
ambiente externo e interno ao evento, e o seu modo de interação. As relações
humanas, por exemplo, quando bem gerenciadas, também são uma forma de
gerenciar os riscos.
A percepção da importância das habilidades dos gerentes de projetos
tem sido alvo constante do interesse de pesquisadores. São citadas várias
habilidades entre as quais: construção de equipes, liderança, resolução de
conflitos, competência técnica, planejamento, organização, empreendedorismo,
administração, suporte gerencial, alocação de recursos (Kerzner, 1992 cit.
porCarvalho & Rabechini Jr., 2011).
A liderança mesmo sendo um fator que se relaciona quase que
exclusivamente

à

personalidade

ou

atributos

pessoais,

aparece

constantemente na categoria mais alta da classificação entre os fatores de
competência do gestor do projeto (Crawford, 2000). Rabechini Jr. e Carvalho
(1999 cit porCarvalho & Rabechini Jr., 2011) em sua pesquisa sobre as
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habilidades dos gerentes de projetos, realizada com 97 empresas, de
diferentes ramos e diferentes estágios de desenvolvimento de metodologia de
projetos, na qual a liderança (a capacidade em estabelecer metas e fazer
cumpri-las) foi considerada a habilidade mais intensiva com a expressiva
participação de 95,51%.
Cabe ao gestor, ainda no planejamento, estabelecer os preceitos
fundamentais, sem os quais não há evento, e também ordenar preceitos
facultativos que são susceptíveis de responder aos acontecimentos aleatórios
passíveis de modificar o desenrolar do evento, trabalhando de forma preventiva
como o sugerido pelos autores Hill & Dinsdale (2003). O ideal seria prever as
variáveis do evento em sua totalidade, fantasia à parte, maior será a
probabilidade de sucesso quanto maior for o domínio das variáveis.
A organização de eventos esportivos está longe de ser uma ciência
exata, no entanto, se utilizarmos alguns procedimentos e preceitos
técnicos, diminuiremos sensivelmente a possibilidade de erros crassos
(Poit, 2006, p. 75).

Um procedimento fundamental que colabora com a diminuição desses
erros é a designação e estruturação de áreas. Ayora Pérez & García Sánchez
(2004) colocam que se deve estabelecer a estrutura operativa capaz de levar
avante todos os trabalhos necessários para o desenvolvimento eficaz do
evento. Segundo Allen et al. (2003) a questão central é: “Quem é o dono do
evento?” Apesar de muitas vezes não competir a uma única pessoa a
“propriedade” do evento, é imprescindível que seja definido, e retratado de
modo claro, as responsabilidades legais e obrigações do gestor ou do comitê
que irá gerir perante o evento.
A parte mais complexa da preparação e montagem de um evento é a
organização, exigindo comando do profissional responsável para coordenar e
controlar todas as suas etapas(Britto & Fontes, 2002).
Os resultados obtidos por Pinto & Mandel (1990) demonstram que,
enquanto os projetos têm algumas similaridades fundamentais, em termos dos
fatores que podem determinar seu sucesso ou fracasso, existem algumas
variáveis de contingência que forçam a reconhecer que as causas de falhas
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podem diferir de formas diferentes entre os projetos. O fato dos fatores críticos,
associados à falha de projetos, dependerem de modo como a falha é definida,
sugere que há necessidade de se conhecer consideravelmente mais sobre
como os gestores de projetos definem as falhas e sucesso dos mesmos e,
ainda, como as organizações fazem o julgamento do assunto.
Na revisão de treze estudos realizada por Crawford (2000) foram
analisados 350 projetos. A conclusão da revisão de literatura foi de que a
competência e o conhecimento do gestor faz diferença no sucesso do projeto,
relatando que, por um lado, a competência do gestor é em si mesmo um fator
importante para o sucesso, isto é, a competência relacionada ao conhecimento
pré-existente no gerente; e, de outro, o gestor precisa ter competência nas
áreas que têm o maior impacto sobre o sucesso, isto é, habilidades aplicadas
nas devidas áreas.
Portanto, fica claro que a performance do gestor está diretamente
relacionada com a performance da sua equipe. Entende-se por performance o
que foi descrito por Crawford (2000) em seu estudo: descreve o que se pode
esperar das pessoas em seus papéis de trabalho, no que lhes compete, bem
como o conhecimento e a compreensão de sua ocupação. Fazemos aqui uma
metafóra: “o gestor do projeto é quem define a direção do prumo do navio, ou
seja, quem toma a decisão, mas quem o coloca em movimento na direção
outrora escolhida é a integração da força de toda a tripulação da embarcação”.

2.3 STAKEHOLDERS
A excelência na gerência em um evento é de suma importância no
resultado positivo do mesmo. Gerenciar é uma tarefa complexa que envolve
colocar em prática um conjunto de diferentes ferramentas, habilidades e
conhecimentos, e mais do que isso, envolve uma análise comportamental
baseado em aspectos ambientais e nas relações humanas.
A construção de uma rede eficaz de trabalho parace-nos somente
possível através de pessoas e isso se torna mais verdadeiro quando o campo
citado é o dos stakeholders. Muitos gerentes de projetos depositam suas
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energias nas boas relações com os stakeholders, fazendo com que os
resultados do projeto sejam, gradualmente, conseguidos.
O conceito de stakeholders sob a ótica de diferentes autores foi exposto
por Quadros (2003, cit por Júnior, 2008) em sua revisão:
Quadro 8. O conceito de Stakeholder
O Conceito de Stakeholder
Autor
Freeman e Reed (1983)
Freeman (1988)

Alkhafaji (1989)
Thompson, Wartick e Smith
(1991)
Bowditch e Buono (1992)

Clarkson (1994)

O Conceito de Stakeholder
Aqueles grupos dos quais a organização é dependente
para sua sobrevivência continuada
Qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser
afetado pela conquista dos objetivos de uma empresa.
Por exemplo: acionistas, credores, gerentes, empregados,
consumidores, fornecedores, comunidade local e o
público em geral
Grupos pelos quais a corporação é responsável
Grupos que tenham relações com a organização
Grupos ou pessoas identificáveis dos quais a organização
depende para sobreviver: acionistas, funcionários,
clientes, fornecedores e entidades governamentais
Suportadores de risco voluntários ou involuntários

E nesse trabalho acrescentam-se três conceitos mais recentes:
Quadro 9. O conceito de Stakeholder mais recente
Salles Jr. et al (2010)

Maximiniano (2010)

Carvalho e Rabechini Jr., (2011)

Pessoa física ou jurídica envolvida ou que possa intervir
no projeto, ou, ainda, que possa ter seus interesses
afetados, positiva ou negativamente, pelo projeto ou que
nele intervenha ou possa intervir.
Qualquer pessoa, grupo ou organização que de alguma
forma está envolvida ou é afetada pelo projeto ou por
seus resultados. Partes interessadas.
Qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser
afetado pelo cumprimento dos objetivos do projeto.

O processo de gerenciar um projeto sempre implica na compreensão
das necessidades, interesses e influências das diferentes partes interessadas,
isto é, dos diferentes stakeholders. Como nos coloca Carvalho & Rabechini Jr.
(2011) stakeholders podem ter interesses conflitantes, e nesse contexto cabe
ao gerente de projetos lidar com as diferentes expectativas e mitigá-las,
negociado de forma a atender a um ótimo global. Maximiniano (2010) corrobora
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ao dizer que tal gerenciamento é um processo que abrange diversos processos
menores, com a identificação de cada necessidade, de seus interesses, de sua
capacidade de influência e de sua posição – favorável ou desfavorável ao
projeto e a definição de providências para respoder a cada uma dessas
necessidades.
A análise dos stakeholders nos leva consequentemente à análise do
ambiente em que o projeto está inserido, evidenciando toda a tensão existente
nas relações e o modo como se influenciam o que refletirá consequentemente
no sucesso do projeto.
A preocupação com a opinião dos stakeholders e o quanto ela influencia
no sucesso do projeto começa a ser discutida de forma mais efetiva na década
de 1990 (Carvalho & Rabechini Jr., 2011).
Atkinson (1999) propõe quatro dimensões de avaliação do sucesso. O
autor agrega ao tradicional triângulo de ferro (escopo, prazo e custo) as
dimensões de “satisfação do cliente” que se estende para “benefícios dos
stakeholders”, incorporando a perspectiva de diversos grupos de stakeholders
internos e externos (Carvalho & Rabechini Jr., 2011, p. 41).
A avaliação de desempenho, ou de fatores críticos de sucesso em
projetos, é um tema ainda muito controverso, sem grande consenso. Esse
trabalho não tem a intenção de se aprofundar em tal temática, mas pontua que
é uma temática deveras importante, uma vez que o sucesso do projeto está
sujeito ao olhar de quem o analisa. Como contribuem Carvalho & Rabechini Jr.
(2011) lidar com as expectativas dos stakeholders é fundamental para o
sucesso dos projetos, até porque o sucesso pode significar coisas diferentes
para diferentes stakeholders.
Todos os envolvidos direta e indiretamente com o evento, e
consequentemente ao seu sucesso, estão intrinsicamente ligados ao
gerenciamento de riscos, uma vez que como colocam Salles Jr. et al. (2010)
riscos podem interagir de modos inesperados; um único evento pode causar
efeitos múltiplos; oportunidade para um satkeholder pode ser considerado
ameaça para outro. Reis & Albuquerque (2004) complementam comentando
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que vale a pena o gerente de projeto e a equipe encarregada do
gerenciamento de riscos conhecerem uma maneira de entender os riscos sob a
ótica dos stakeholders, pois isto possibilita uma melhor avaliação das opções
de proteção e decidir qual delas seria e melhor segundo esta ótica.
(Bernstein, 1997, p. 232) afirma:
A verdadeira fonte da incerteza reside nas intenções dos outros (...)
Escolher a alternativa que julgamos que nos trará o maior retorno, tende
a ser a decisão mais arriscada, pois poderá provocar a defesa mais
forte dos jogadores que perderão com nosso sucesso. Assim,
geralmente aceitamos alternativas de meio-termo, que podem exigir que
façamos o melhor de uma barganha ruim.

Uma das práticas mais comuns para efetivar os acordos com os
stakeholders é a reunião de projetos. É nessa reunião que o gestor de projetos
deverá fazer a delegação de cada trabalho, de forma a garantir sua entrega e
sua qualidade.
Carvalho & Rabechini Jr. (2011) alertam que é fundamental para o
sucesso das reuniões que tanto o canal quanto a forma de comunicação
estejam adequados, a fim de que a mensagem seja compreendida por todos os
grupos de stakeholders. Como expõem Salles Jr. et al. (2010) a comunicação a
todos

os

stakeholders

é

necessária

para

avaliar

periodicamente

a

aceitabilidade do nível de risco do projeto sempre que ocorre alguma mudança
significativa do limiar de exposição.
Cabe aos gerentes de projetos a responsabilidade tanto do conteúdo
como da aparência da informação a ser distribuída aos diversos stakeholders
de um projeto (Carvalho & Rabechini Jr., 2011). Invariavelmente, a análise
desta teoria implica numa capacitação maior do gerente, pois só conseguirá
perceber o que se passa no ambiente se conseguir se comunicar nas várias
linguagens da organização: a operacional, a financeira, a de recursos
humanos, entre outras (Zamith, 2006).
Sempre que seja possível o ideal é que o processo de gerenciamento de
riscos de um projeto não fique sob a responsabilidade de uma única pessoa,
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pois pode criar um viés devido às características culturais, pessoais ou
organizacionais. Na forma de comitê, isto é, em equipe torna-se possível um
consenso, uma vez que dilui tais características específicas.
Pessoas avessas a riscos tenderão a criar mecanismos de defesa
excessivos, dificultando as ações com excesso de controles ou
encarecendo de sobremaneira o projeto. Tomadores de risco tenderão a
não dar a devida importância à situação de risco médio ou pequeno,
aumentando muito a exposição do projeto (Salles Jr. et al., 2010, pp. 34,
35).

De fato, a complexidade dos eventos esportivos tem vindo a aumentar, e
inversamente declinam a margem de erros possíveis frente às exigências do
mercado. Logo, é irrefutável a ideia de que para suprir tal condição todos os
stakeholders devem estar em constante comunicação entre si e com o gestor
do evento. Reis & Albuquerque (2004) em seu trabalho concluem que gerenciar
riscos será sempre um esforço que não dependerá apenas do gerente de
projetos e sua equipe de riscos, mas também de outros elementos da
organização onde se desenvolve o projeto.

3. RISCO

3.1 DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS

O risco é inerente a qualquer atividade na vida pessoal, profissional ou
nas organizações, e pode envolver perdas, bem como oportunidades. A
etimologia da palavra risco recebe algumas derivações: do italiano, riscare,
entendido como ousar; do latim risicu e riscu como incerteza; de origem
marítima rihizikan, derivado de rhiza (Bernstein, 1997; Salles Jr. et al., 2010).
Quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações,
engenheiros projetam pontes, empresários abrem seus negócios e políticos
concorrem a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável. Contudo, suas
ações revelam que o risco não precisa ser hoje tão temido: administrá-lo
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tornou-se sinônimo de desafio e oportunidade (Bernstein, p. 7,1996 cit por
IBGC, 2007).
Culturalmente, sempre vemos riscos como sendo algo negativo. No
entanto, isso não é uma verdade, sendo facilmente constestado, com o
exemplo colocado por Salles Jr. et al. (2010), quanto ao risco cambial, que
pode não beneficiar um país, mas sim outro.
Para, além das derivações, o termo risco sempre vem acompanhado de
muitos sinônimos como: insegurança, ameaça, incerteza, erro e ignorância.
Citamos alguns exemplos de diferentes visões: I) Chapman & Ward (2004),
trabalham com a gestão da incerteza, e para esses autores gestão de projetos
eficiente e eficaz requer, gestão adequada de todas as fontes de incerteza
descritas, e processos que adotam um foco exclusivamente em ameaças não
são suficientes; II) Salles Jr. et al. (2010), quase na mesma linha que acima
exposta relatam que risco é sinônimo de incerteza, afirmando que é incerteza e
surpresa são marcantes em projetos; III) Kutsch & Hall (2009), preferem o
termo ignorância, relatando ser essa uma falta do conhecimento verdadeiro,
tais autores aceitam que o perfeito conhecimento sobre o estado futuro de um
ambiente não é possível e erro sempre vai ocorrer, no entanto, alegam que a
ignorância deliberada pode e deve ser gerida através de mecanismos
específicos de defesa. Enquanto indivíduos têm controle limitado sobre a
extensão do erro, ele tem o controle substancial sobre a medida que escolhem
para considerar informações de risco como sendo irrelevante.
A realidade é que a inserção do conceito de risco em vários contextos
produziu uma variedade de definições, sobre as quais não há um consenso.
Sabbag (2002, p. 309 cit por Zamith, 2006)elucida a questão:
Riscos e incerteza são ubíquos em projetos. Não há uma clara distinção
entre os conceitos de risco e incerteza, variando entre o conhecido e o
desconhecido, entre o quantificável e o imponderável, entre o previsível
e o imprevisto ou inesperado, entre o organizável e o conturbado, entre
a normalidade de problemas e as crises.

Neste trabalho adotamos o termo risco, por achar que maiores
devaneios com relação à nomenclatura não é precisamente a necessidade que
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atualmente a área de gestão esportiva carece e por acreditar também que
indepentemente do termo escolhido, a questão chave é o seu gerenciamento.
Embora, consideremos que todo e qualquer risco advenha de situações de
incerteza e/ou ignorância e/ou insegurança, e que nem toda insegurança,
ignorância ou incerteza represente um risco. Tais situações compõe um
cenário de ameaça e/ou de oportunidade.
Outro fato também discutido são os tipos de riscos, segundo o manual
do IBGC (2007) há os riscos inerentes ou naturais, riscos nos quais não há
decisão que possa ser realizada para alterar a probabilidade de ocorrência ou
de impacto; e, os riscos residuais, esses sim resultantes do processo de
tomada de decisões e aplicação das melhores práticas de controles internos ou
da reposta da organização ao risco. Para Salles Jr. et al. (2010) há cinco tipo
de riscos: I) riscos operacionais: ligados aos processos; II) riscos de projetos:
ligados à implementação do novo; III) riscos estratégicos: ligados à estratégia;
IV) risco interno do projeto: risco que está ligado ao processo de
desenvolvimento; V) risco externo ou de negócio: risco que está ligado ao
produto final do projeto.
Barreau (2001) elencou os tipos de riscos na forma de categorias.
Quadro 10. Tipo de Riscos em categorias
Fonte: Barreau (2001)
Riscos

Os danos podem ser de natureza diferente: i) danos materiais, isto é, os danos nos bens ou

materiais e

materiais de uma pessoa física ou moral; ii) danos corporais, ou seja, atentado à integridade

humanos

física de um indivíduo; e iii) os danos incorporais, que não é nem um dano material nem
físico direto, mas um dano relacionado pela perda de uma chance desportiva, por um
acidente, ou pela perda de um ente querido, ou seja, é um dano moral pelo “preço da dor”.

Riscos

de

O organizador não deve se esquecer de que o seu projeto inscreve-se em um quadro

contencioso

econômico, isto significa que, o desrespeito do ou dos objetivos, o desrespeito das previsões
de meios leva ao fracasso econômico, e este pode por em perigo o patrimônio do organizador
ou fazer emergir conflitos ou contenciosos.

Riscos

São os riscos que podem provocar danos patrimoniais para o organizador e seus parceiros,

financeiros

reside de fato no desrespeito pelo orçamento.

Riscos

Tais riscos estão ligados ao descumprimento às obrigações contratuais; à instauração de

litígio

de

responsabilidades seja de forma amigável ou frente ao juiz. Em caso de acidente sofrido por
um espectador, um desportista ou um terceiro, o organziador arrisca-se a ser condenado a
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indenizar se provar que não pôs em prática todos os meios normais e habituais. Já a
responsabilidade penal é de outra natureza, o seu objetivo é a punição de uma pessoa física
ou moralmente que viria a infringir uma regra social, e está ligado ao evento esportivo, pois
cada vez mais a organização da vida econômica prevê sanções penais em caso de falta ás
obrigações previstas. E também podem resultar de acidentes corporais, que tende a punir um
comportamento socialmente perigoso, a reparar os danos sofridos pelas vítimas.
Risco

de

conflitos

Mesmo parecendo irrelevante pode afetar a imagem do projeto, tanto interna quanto
externamente, a dificuldade desse tipo de disfunção é que o dano se faz primeiro nas cabeças
e nos espíritos antes de tomar, eventualmente, uma forma material. Os pequenos conflitos
internos, a perda de confiança numa equipa de direcção podem rapidamente traduzir-se por
uma desvalorização da imagem do evento junto dos seus próprios atores e acarretar e
desmobilização do seu pessoal. No mais das vezes desconsideram-se pequenos entraves
como, por exemplo, um desequilíbrio entre os membros da equipa, supondo que tal
ocorrência não irá transparecer. No entanto, seja de modo sutil ou impactante, seja no
desenrolar do projeto ou após seu fechamento, os entraves farão eco para o público que
desfruta do evento esportivo. E, bem o sabemos, é do interesse do público que surge a
procura dos media os quais, por seu turno, atraem o interesse de patrocinadores e
financiadores de um projeto.

Riscos
Imagem

de

O domínio dos riscos de imagem apresenta dificuldades particulares. Certos desvios são
possíveis entre o que advém da realidade e o que advém da percepção. Aquilo em que se
acredita nem sempre é verdade, e vice versa. Além disso, a intervenção dos media provoca
um efeito de amplificação da imagem recebida.

A importância de agrupar os riscos para facilitar o seu gerenciamento é
um fato inconteste. Nesse trabalho utilizamos a categorização para alocar os
diferentes tipos de riscos encontrados, os quais serão mais bem explorados no
capítulo III, quando abordarmos os resultados.
O âmago atualmente que carece a área da gestão esportiva é a
compreensão da importância do gerenciamento de riscos, abrangendo seus
processos e ferramentas, e, principalmente, a utilização de todo esse “knowhall” na prática. De acordo com Barreau (2001) os riscos “são uma caixa de
ressonância para todos os problemas e dificuldades encontradas pelos
organizadores e são capazes de transformar um pormenor num risco
importante”.
Com o intuito de ter um fio condutor, uma linha mestra, optou-se por
seguir o Guia PMBOK que reconhece o gerenciamento de riscos como sendo
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uma de suas nove áreas no conhecimento em gerenciamento de projetos
(PMBOK, 2008).
Portanto, segundo o Guia do PMBOK (2008), gestão de risco é
entendida como o acompanhamento e monitoramento dos riscos identificados
e a identificação e planejamento de resposta a novos riscos do projeto. Ora,
afinal nenhum risco é eliminado por completo e sim gerido. Como explicitam
(Salles Jr. et al., 2010, p. 25): “Se tudo fosse uma questão de sorte ou azar, o
gerenciamento de riscos não teria sentido, e analisar tendências tampouco”.

3.2 PROCESSOS E FERRAMENTAS
A área de gerenciamento de riscos tem recebido uma atenção crescente
na disciplina de Gestão de Projetos. Em seu livro Carvalho & Rabechini Jr.
(2011) expõe que na primeira versão do Guia PMBOK realizada pelo PMI em
1996 um capítulo era designado para a gestão de risco. Contudo, já em sua
segunda edição em 2000 essa área foi ampliada de quatro para seis
processos, quantidade que manteve nas demais edições do PMBOK até a
atualmente utilizada de 2008.
O gerenciamento de riscos é feito através de um conjunto de processos,
os quais o PMBOK (2008) define como: (i) planejar; (ii) identificar; (iii) realizar
análise qualitativa; (iv) realizar análise quantitativa; (v) planejar resposta aos
riscos e (vi) monitorar e controlar. Neste item do trabalho será explorado cada
um desses seis processos que compõe o gerenciamento de riscos em projetos,
assim como as ferramentas utilizadas.
No entanto, essa divisão supracitada é meramente didática. Obviamente
que está implícito que cada processo ocorra uma vez pelo menos, no entanto,
será de difícil distinção as interfaces entre os processos, pois na prática elas
podem interagir e se sobrepor.
Quiçá um dos pontos cruciais do gerenciamento de riscos é que
determinados riscos não podem ser gerenciados de forma proativa, o que
sugere que a equipe do projeto deve criar um plano de contingência, avançar
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em um projeto sem um foco proativo no gerenciamento dos riscos aumenta o
impacto de um possível risco sobre o projeto, podendo o levar ao fracasso.
De modo suscinto Reis & Albuquerque (2004) dividem em dois grandes
processos o gerenciamento de riscos em projetos:
- Análise de riscos: identificação, avaliação, análise qualitativa e análise
quantitativa dos riscos.
- Gestão de riscos: formulação de medidas de proteção contra os riscos,
monitoramento e controle dos riscos.
No quadro abaixo são expostas as entradas, as ferramentas e técnicas e
as saídas de cada processo do gerenciamento de riscos segundo o Guia
PMBOK (2008). Entende-se por entrada todo o conjunto de subsidios que
serão utilizados para produzir o resultado final, e saídas tudo o que será
entregue como resultado final daquele processo.
Quadro 11. Entradas, ferramentas e técnicas e saídas de cada processo do gerenciamento de
riscos
Fonte: PMBOK (2008)
Processos
1. Planejar

Entradas

Ferramentas

1. Declaração do escopo do projeto

1. Reuniões e análises de

2. Plano de gerenciamento dos custos

planejamento

Saídas
1. Plano de gerenciamento dos riscos

3. Plano de gerenciamento do cronograma
4. Plano de gerenciamento das comunicações
5. Fatores ambientais da empresa
6. Ativos de processos organizacionais
2. Identificação

1. Plano de gerenciamento de riscos

1. Revisão de documentação

2. Estimativa de custos das atividades

2. Técnicas de coleta de informação

3. Estimativas de duração das atividades

3. Análise de listas de verificação

4. Linha de base do escopo

4. Análise de premissas

5. Registro de partes interessadas

5. Técnicas de diagrama

6. Plano de gerenciamento dos custos

6. Análise SWOT

7. Plano de gerenciamento do cronograma

7. Opinião especializada

1. Registro dos riscos

8. Plano de gerenciamento da qualidade
9. Documento do projeto
10. Fatores ambientais da empresa
11. Ativos de processos organizacionais
3. Realizar análise

1. Registro dos riscos

1. Avaliação da probabilidade de

qualitativa

2. Plano de gerenciamento dos riscos

impactos dos riscos

3. Declaração do escopo do projeto

2. Matriz de probabilidade e impacto

4. Ativos de processos organizacionais

3. Avaliação da qualidade dos dados
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1. Atualização do registro dos riscos

sobre riscos
4. Categorização de riscos
5. Avaliação da urgência dos riscos
6. Opinião especializada
4. Realizar análise

1. Registro dos riscos

1. Técnicas de coleta e apresentação

1. Atualizações do registro dos riscos

quantitativa

2. Plano de gerenciamento dos riscos

de dados

3. Plano de gerenciamento dos custos

2. Técnica de modelagem e análise

4. Plano de gerenciamento do cronograma

quantitativa de riscos

5. Ativos de processos organziacionais

3. Opinião especializada

5. Planejar

1. Registro dos riscos

1. Estratégias para riscos negativos ou

1. Atualizações do registro dos riscos

respostas ao risco

2. Plano de gerenciamento dos riscos

ameaças

2. Decisões contratuais relacionadas a

2. Estratégias para riscos positivos ou

riscos

oportunidades

3. Atualizações do plano de

3. Estratégias de respostas de

gerenciamento do projeto

contingência

4. Atualizações dos documentos do

4. Opinião especializada

projeto

6. Monitorar e

1. Registro dos riscos

1. Reavaliação de riscos

1. Atualizações do registro dos riscos

Controlar os riscos

2. Plano de gerenciamento do projeto

2. Auditorias de riscos

2. Atualizações dos ativos de

3. Informações sobre o desempenho do trabalho

3. Análises da variação e tendências

processos organziacioanais

4. Relatórios de desempenho

4. Medição de desempenho técnico

3. Solicitações de mudanças

5. Análise das reservas

4. Atualizações do plano de

6. Reuniões de andamento

gerenciamento do projeto
Atualizações dos documentos do
projeto

O primeiro processo do gerenciamento de riscos é o planejamento, nele
é definido o escopo, o qual fornece uma percepção do intervalo de
possibilidades que o projeto pode alcançar. O plano de gerenciamento de
custos, definido o orçamento, o gerenciamento do cronograma e o
gerenciamento das comunicações também fazem parte do planejamento, além,
claro, de definir quem são os responsáveis por gerenciar as várias áreas de
risco, começando a delinear as tolerâncias que o projeto suporta. Em suma,
deve descrever como ele será estruturado e executado no projeto. As
ferramentas e técnicas utlizadas nesse processo são as reuniões e análises de
planejamento, podendo ser descrito através de uma estrutura analítica dos
riscos (EAR).
A percepção do domínio e da natureza dos riscos na organização dos
eventos esportivos deve logicamente terminar numa tomada de
consciência quanto à necessidade de elaborar respostas adaptadas. Ao
tratamento

empírico

das

dificuldades
43

encontradas,

é

preferível

privilegiar uma abordagem metódica, isto é, um processo reflectido e
organizado para responder a um objetivo. Já não se trata só de cobrir
os riscos através de seguros, mas de encarar a gestão de riscos a todas
as etapas do processo de organização do evento e pelos mais diversos
meios adaptados (Barreau, 2001, p. 58).

Identificar o risco é o processo de determinação dos riscos que são
prováveis de afetar o projeto, definindo suas características e documentandoas. Ou seja, as saídas desse processo contempla o registro de riscos e de suas
potenciais respostas. Esse processo pode demandar um tempo considerável e
ser muito desgastante, pois exige imaginação, criatividade e suposições de
situações e pode ser realizado através de brainstorming. Embora seja
cansativo, esse processo é crítico, pois a qualidade e eficácia do projeto são
dependentes das tomadas de decisões que por sua vez são dependentes dos
riscos possíveis, e somente serão adequadamente equacionados os riscos
identificados. Por mais que exista um plano de contigência, a intenção é
sempre de que se tenha o maior controle da situação.
O surgimento ou descoberta da ideia é a fase de inspiração, que
corresponde a 1% do projeto. De acordo com a conhecida proporção de
Thomas Edson, os 99% restantes são feitos de transpiração. O 1% de
inspiração, no entanto, é a parte mais difícil do projeto, porque depende
de criatividade e talento, que não têm regras (Maximiniano, 2010, p. 16).

Realizar a análise qualitativa dos riscos é o processo de analisar através
de números. Sim, em projetos, a qualidade é analisada através de números, no
intento de gerar uma priorização dos riscos, pois é impraticável a tentativa de
gerenciar todos eles. Isto porque um projeto aumenta sua chance de êxito se
se concentrar nos riscos de alta prioridade, ou seja, a qualidade do risco é o
número gerado da multiplicação de duas variáveis: da probabilidade do risco
ocorrer e do seu impacto no projeto, caso ocorra. E esse número, então,
representa o grau de exposição da organização àquele risco.
Quadro 12. Qualidade do risco

Qualidade do risco = probabilidade x impacto
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A análise quantitativa é dependente dos riscos que foram eleitos como
prioritários no processo qualitativo. Pois esse processo é um aprofundamento
dos riscos de maior qualidade, isto é, os quais a organização está mais
exposta. Através da análise quantitativa teremos a análise probabilística do
projeto, isto é, um conjunto de informações que dirão a probabilidade de o
prazo e o orçamento, por exemplo, estarem aquém, dentro ou além do previsto,
através de uma distribuição cumulativa. Em outras palavras, é ter o prazo visto
sob três óticas: otimista, realista e pessimista. É nesse processo que se
visualiza a tolerância quanto aos riscos no intuito de analisar as reservas de
contingência em termo de prazo e orçamento. Pode-se gerar uma lista de
priorização através da análise quantitativa, e uma vez que isso seja feito de
modo sistemático, pode-se traçar uma tendência dos riscos que mais afetam
um tipo de projeto.
Não é o propósito desse trabalho aprofundar nas diferentes ferramentas
que existem, mas sim, demonstrar que existem e que quando bem aplicadas
são de sublime utilidade. Portanto, de modo sucinto, as ferramentas e técnicas
mais utilizadas nesse processo quantitativo são apresentadas na tabela a
seguir:
Quadro 13. Ferramentas e técnicas do Processo Quantitativo
Fonte: PMBOK (2008)

Técnicas de coleta e
apresentação de
dados




Técnica de
modelagem e análise
quantitativa de riscos





Entrevistas, dependentes da experiência e dos
dados históricos e dizem a faixa de estimativa
de prazo e orçamento
Distribuição de probabilidades através de
gráficos
Análise de sensibilidade, através do diagrama
de tornado
Análise do valor monetário esperado (VME)
Modelagem e simulação

Opinião especializada

Planejar a resposta aos riscos é o processo que envolve o
desenvolvimento de possíveis soluções para os riscos outrora identificados.
Escolher dentre uma gama de opções, as ações mais adequadas de forma a
aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
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Esse planejamento pode chegar à conclusão, por exemplo, de que as
consequências de um risco podem ser suportadas pela organização e está em
equilíbrio com as recompensas que podem ser obtidas ao assumi-los, não
sendo necessário despender tempo planejando respostas a ele.
Mais uma vez relatamos as ferramentas e técnicas, no intuito de
somente dar a conhecer, de explicitar.
Quadro 14. Ferramentas e técnicas para planejar a resposta aos riscos
Fonte: PMBOK (2008)

Estratégia para riscos negativos ou
ameaças

Estratégia para riscos positivos e
oportunidades



eliminar



transferir



mitigar



aceitar



explorar



compartilhar



melhorar

Estratégia de respostas de contingência
Opinião especializada

Monitorar e controlar os riscos é um processo constante realizado a
partir da implementação das respostas, acompanhando os riscos identificados,
monitorando os riscos residuais, identificando novos riscos. Obviamente, que é
também nesse processo, que é possível avaliar a eficácia das ações de
respostas eleitas no processo anterior. Salles Jr. et al. (2010) complementa que
caso ocorra risco, os stakeholders devem ser comunicados no intuito de alertálos.
Entretanto, em tempo nenhum existirão condições satisfatórias para
monitorar, acompanhar e controlar o risco por completo, justamente por isso
que é gerenciado como risco. Hill & Dinsdale (2003) colocam que a incerteza
deve ser reconhecida como elemento da gestão de riscos, ela pode surgir
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devido à falta de informações ou simplesmente porque a situação que está
sendo considerada é complexa demais.
A grande tarefa é manter-se no chamado equilíbrio precário, onde a
sensibilidade será fator fundamental à percepção e, aliada à técnica, possa
surtir os efeitos de contribuir com a estratégia do todo. No entanto, “Como
captar estas nuanças de modo a permitir que sejam feitas generalizações?”
(Sabbag,2002 cit porZamith, 2006).
Na realidade, o fato é que não existe um único caminho a seguir na
implementação do gerenciamento de riscos, não existe um modelo, uma
estrutura, ferramenta ou técnica correta. No entanto, o que é certo é de que
algum desses recursos deve ser empregado para um eficaz gerenciamento,
não sem antes analisar o porte, as especificidades e nível de complexidade do
evento em questão.

3.3 APLICABILIDADES DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
DURANTE O CICLO DE VIDA DO PROJETO

O risco está presente em todas as fases de um projeto e o seu
gerenciamento é vantajoso, pois ao mesmo tempo em que minimiza a
ocorrência de eventos adversos, maximiza as probabilidades de eventos
positivos. Bernstein (1997) coloca que o risco é o catalisador do progresso.
O risco é inerente à atividade de projeto, muitas vezes o gerenciamento
de riscos se confunde com o próprio gerenciamento de projetos. As
definições que classificam os projetos com relação a sua complexidade
e incerteza, bem como destacam sua característca de singularidade
deixa clara a relação existente entre esses dois campos de estudo:
projeto e risco. (Carvalho & Rabechini Jr., 2011, p. 248).

Verzuh (2000) corrobora com os autores supracitados e relata que o
gerenciamento de riscos é o trabalho principal da gestão de projetos, uma vez
que cada técnica utilizada nas demais áreas de conhecimento são, na verdade,
técnicas do gerenciamento de riscos de natureza distintas (riscos de atrasos,
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riscos de ultrapassar o orçamento estimado, riscos de baixa qualidade do
produto final, entre outros).
O gerenciamento de riscos deve ser iniciado antes mesmo do projeto se
iniciar. Salles Jr. et al. (2010) explicam tal ideia de modo metafórico em seu
livro dizendo que o momento ideal, em teoria, para colocar um carro no seguro,
é antes de sair com ele para rua.
Em um evento esportivo não é diferente, o gerenciamento deve ser
realizado durante todas as fases, acompanhando o ciclo da fase de
monitoramento do projeto. É por meio de uma supervisão constante e
ininterrupta, que se torna possível minimizar os riscos de um evento.
No entanto, as combinações intrínsecas das variáveis são muitas vezes
tão complexas, que fica difícil predizer claramente algumas respostas no início
da vida de um projeto, ainda que se dispenda esforço e tempo com o
planejamento. Zamith (2006) acrescenta que à medida que os riscos vão sendo
tratados, obviamente que as ameaças migram, os problemas se alteram e,
dentro da concepção da dinâmica, as análises feitas para embasar as decisões
se tornam obsoletas, gerando riscos residuais ou sobressaltando riscos
secundários que passam a ter importância no contexto.
Contudo, todo esse processo de gerenciamento de riscos ainda parece
ser desprezado e/ou realizado sem exatidão por alguns gestores de projetos.
Alguns exemplos de projetos de fracasso são divulgados na mídia como o
foguete que explodiu na base de Alcântara, no Maranhão, o furacão Katrina,
que arrasou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, ou, ainda, o Metrô
de São Paulo e a plataforma Petrobras, entre muitos outros casos (Carvalho &
Rabechini Jr., 2011; Salles Jr. et al., 2010).
O que colocamos é que nos parece que sempre necessitamos exemplos
de fracassos para chamar a atenção dos gestores de projeto. E esses
fracassos chegam a envolver vida de pessoas. Salles Jr. et al. (2010)
questionam em seu livro: se tivesse sido efetuado o gerenciamento dos riscos,
não teriam sido gerados mecanismos de proteção ou minimização dos
possíveis impactos?

48

O que deve ficar claramente compreendido é de que a passividade não
é, e nunca será, um modo ideal para gerenciar riscos. Carvalho & Rabechini Jr.
(2011) relatam que com o uso mais intensivo do gerenciamento de riscos em
projetos, atrelado a um trabalho mais consciente e político do gerente de
projetos e sua equipe, provavelmente se evitariam esses casos.

3.4 GERENCIAMENTO DE RISCOS

O risco sempre esteve na essência da vida humana, caçadores
arriscavam-se para obter a comida do dia, navegadores arriscavam-se em
busca de novas conquistas e militares guerreavam em nome de sua pátria,
sem ao certo saberem se sairiam vivos. No entanto, todos esses riscos não
eram mensurados, quiçá geridos, como relata (Bernstein, 1997, pp. 1,2) em
seu livro:
(…) a idéia revolucionária que define a fronteira entre os tempos
modernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é
mais do que um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não
são passivos ante a natureza. (…) a capacidade de definir o que poderá
acontecer no futuro e de optar entre as várias alternativas é central as
sociedades contemporâneas.

Vivemos cada vez mais imersos em ambientes de alta volatilidade,
complexidade, competitividade que acabam por provocar grandes turbulências
e deixando clara a imperativa necessidade de possuir um ou mais processos
que nos auxiliem nesses ambientes de incertezas. Nesse contexto estudos na
área de projetos têm sido realizados no intuito de compreender o que são os
riscos em um projeto e de que forma realizar o seu gerenciamento. De acordo
com (Salles Jr. et al., 2010, p. 24): “O gerenciamento de riscos não trata de
decisões futuras e, sim, do futuro das decisões que tomamos hoje”.
Obviamente que a exposição ao risco varia de acordo com a natureza do
projeto, e, nesse contexto, diretamente proporcional aos inegáveis benefícios
de um evento esportivo estão os seus subjacentes riscos, sendo esse um
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exemplo fiel de

um

ambiente

de

alta

volatilidade,

complexidade e

competitividade, estando envolto em um cosmo peculiar.
O evento esportivo é efêmero, não admite erros, falhas, atrasos, suas
instalações e espaços são em grande maioria provisórios; há uma forte
densidade de população, e estão sempre sujeitos às implicações mediáticas,
sendo sempre envolvido em um ambiente de emoção e excitabilidade. Todas
essas particularidades e características são frequentemente fonte de
agravamento dos riscos (Barreau, 2001; Correia, 2001; Malta, 2008).
A consciência desse contexto e a capacidade de administrá-lo, aliadas à
disposição de correr riscos e de tomar decisões, são elementos-chave nesse
processo que não pode ser desconhecido pelos profissionais e acadêmicos
que estejam envolvidos em qualquer atividade sujeita a riscos. Gerir é prever!
O gerenciamento de riscos em projetos se propõe a ser um instrumento capaz
de aumentar as possibilidades de sucesso nos projetos. No entanto, diversos
autores que se debruçam sobre o tema, relatam que os gestores ainda
parecem ser ineficazes na prevenção da falha do projeto, levando, por
conseguinte, a uma elevada taxa de insucesso, isso porque muito do que é
realizado tem como base a “experiência pessoal” (Barreau, 2001; IBGC, 2007;
Kutsch, 2008; Reis & Albuquerque, 2004).
O empirismo é válido como ferramenta no campo do gerenciamento de
riscos, desde que não seja utilizado com exclusividade. Afinal, gerenciar riscos
é ter como resultado um conjunto de informações sobre o risco, que somente
serão úteis quando bem utilizadas para a tomada de decisão. Equivoca-se
aquele que pensa que o gerenciamento de riscos traz uma solução, não, ele
tampouco tem esse poder; mas através da utilização de distintas ferramentas
trará informações suficientes, que reunidas facilitam a visualização da melhor
saída, deixando claro que também não existe uma solução certa e outra
errada.
Uma consideração a se fazer é de que cada vez mais se torna rotineira a
questão de termos tempos escassos e recursos limitados para a realização de
projetos. Nesse contexto Ward (1999) coloca que qualquer esforço despendido
na análise e no gerenciamento de riscos precisa ser rentável, em outras
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palavras, a avaliação e o gerenciamento de riscos pode ser direcionada para
procedimentos relativamente simples, isto é, de que possivelmente 80% do que
é conseguido podem ser obtido com 20% de esforço.
No entanto, Malta (2008) alerta para o fato da inexistência de uma
ferramenta de trabalho apropriado que vise minimizar os riscos tanto para os
próprios organizadores como para os clientes, e acrescenta ainda que o grande
vilão sobre a ótica de organização de eventos é o planejamento precário,
dispensado na maioria das vezes por parte dos organizadores. Almeida (2001)
corrobora ao dizer que o planejamento antecipado é essencial para o sucesso
de um evento esportivo, que depende das decisões que foram tomadas
anteriormente.
Ora, se os atletas que participam do evento esportivo treinam repetidas
vezes e antecipadamente o que será feito em poucos minutos, sabendo que
qualquer deslize pode ser fatal, a organização do evento não pode ser
diferente. Jaafari (2001) relata que uma das grandes dificuldades da gestão de
projetos é que as variáveis surgem e mudam ao longo do tempo, e ainda alega
que o tratamento individual das variáveis que compõe os riscos está longe do
satisfatório, uma vez que devem ser analisadas de maneira estratégica e
holística.
O risco essencialmente consiste na incerteza de acontecimentos futuros,
que interferem em pelo menos um objetivo do projeto, e indubitavelmente cabe
aos gestores exercitar prevê-los. De acordo com (Salles Jr. et al., 2010, p. 25)
nunca dispomos de 100% das informações, isto é:
- quando temos todas as informações sobre algo, temos absoluta
certeza. Se tivermos absoluta certeza, isto não pode ser classficado com risco;
é coisa conhecida;
- quando temos informação parcial, ou estamos em um ambinete
mutável, não temos certeza e, por ser uma incerteza, existe a probabilidade de
ocorrer ou não;
- quando não temos absolutamente nenhuma informação, isto é o total
desconhecimento; é coisa que “agente não sabe que não sabe”, total incerteza.
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Figura 2. Espectro do Gerenciamento de Riscos
Fonte: Salles Jr. et al (2010, p.26)

Portanto, fica claro diagnosticar que o gerenciamento de riscos é o
gerenciamento realizado entre os extremos da certeza e do desconhecido,
intervalo, o qual contempla a maior parte das eventualidades que podem
ocorrer nos projetos. É verdade também que nunca haverá condições integrais
de afirmar que o risco está completamente monitorado, a incerteza está
enraizada no gerenciamento de riscos, podendo estar relacionada à simples
falta de informações ou a situações complexas.
Parece-nos claro que, uma vez tendo a certeza de que a incerteza faz
parte de todo e qualquer projeto, é imponderável a realização de eventos
esportivos sem a realização do gerenciamento de riscos. Brighenti et al. (2005)
comentam que os eventos desenvolvem-se frequentemente num caminho
altamente improvável em vez de começarem baseados em modelos de gestão
testados e experimentados. E acrescentam dizendo que com a crescente
complexidade dos eventos e a crescente competição e exigências impostas
pelos “donos” dos eventos tornou-se essencial realizar uma abordagem
profissional aos procedimentos da construção do evento. Terra (2011)
corrobora ao dizer que administrativamente, assistimos iniciativas que visam a
estimular e padronizar na gestão de projetos o emprego formal de vários
processos, dos quais o gerenciamento de riscos é um deles, com a ampla
utilização de boas práticas do Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBOK,
2008), no entanto, operacionalmente estas metodologias carecem de maior
difusão e aplicação.
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3.4.1 RISCOS x SER HUMANO
O risco fundamentalmente consiste na incerteza de acontecimentos
futuros, isto é, reside no presente, mas tem relação com o futuro, e como
lembra Brasiliano (2009) o futuro é, em parte, consequência da vontade
humana.
Os projetos, por mais técnicos e descritivos que sejam, estão
inevitavelmente submetidos em um ambiente humano, e o humano é falível. O
ser humano é movido através de adequados incetivos e compensações, caso
essa

motivação

não

exista

corre-se

um

risco

potencial

quanto

ao

desalinhamento de objetivos entre as esferas estratégicas e táticas, afinal não
só o gestor e o cliente tem o direito de ver o resultado do trabalho, mas sim
todos que o operacionalizaram.
A análise de riscos de projetos é, por natureza, uma atividade carregada
de subjetividade e avaliações errôneas por parte da equipe podem impactar
significantemente o alcance do sucesso dos projetos, portanto é de se esperar
que padrões organizacionais forneçam diretrizes para riscos de tal forma que
reduzam o potencial de subejtividade do trabalho (Salles Jr. et al., 2010).
Os gestores devem adotar práticas, ou seja, metodologias e ferramentas
para evitarem o risco e obter sucesso no seu evento esportivo. Vale ressaltar
que o fato de adotá-las não garante êxito, mas sim, o fato de colocá-las em
prática durante todo o ciclo do evento, isto é, durante todas suas as fases.
Afinal, qualquer que sejam as ferramentas eleitas, elas somentem têm vida e
valor, quando no plano operacional.

3.4.2 BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
Os benefícios do gerenciamento de riscos devem ser vistos sob forma
de um processo que agrega valor e qualidade ao projeto, no entanto, tal
visibilidade parece ainda não estar clara para aqueles que trabalham com
eventos esportivos. Via de regra, em eventos esportivos o que se pode notar é
uma negligência com o gerenciamento de riscos, muito provavelmente porque
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há uma disparidade na velocidade do crescimento de tais eventos e na criação
de ferramentas que ajudem a pautar com qualidade os riscos dos mesmos.
Royer (2000) acrescenta ainda outros motivos: (i) a quantificação dos riscos
poderia levar ao não cumprimento do projeto; (ii) clientes não querem gastar
tempo e energia com o assunto; (iii) clientes não acreditam que os riscos são
reais e (iv) clientes querem um plano simples.
Os principais benefícios do gerenciamento de riscos são: i) minimizar a
chance de ocorrências inesperadas, garantindo maior controle do projeto, ii)
alavancar vantagens competitivas, iii) reduzir as perdas nos projetos,
potencializando os resultados, iv) aumentar confiabilidade do mercado;
aumentando seus consumidores e patrocinadores, v) crescer substancialmente
a chance de sucesso do projeto, vi) criar valor.
De modo exímio Salles Jr. et al. (2010) descontroem vários paradigmas
sobre o não gerenciamento dos riscos, provando que são falsos, frutos da
nossa cultura tradicional de não gerenciar riscos, e são claros ao dizer que
devemos quebrar o ciclo vicioso de: “Não fazemos o gerenciamento de riscos
porque não temos histórico, e não temos histórico porque não fazemos o
gerenciamento de riscos”.
Quadro 15. Descontrução dos paradigmas
Fonte: Salles Jr. Et al (2010, p. 39)
ARGUMENTO

DESCONTRUÇÃO

A gerência de riscos toma muito tempo…não

o planejamento da gerência de riscos, em termos

tenho esse tempo no planejamento!!!

de carga de trabalho, não toma mais do que 2% ou
3% do tempo total de planejamento. Ou seja, o
paradigma só é aceitável para as pessoas que não
conhecem o processo. Isto foi comprovado através
de vários desenvolvimentos de planejamento de
gerência de riscos em projetos nos quais, por
exemplo, para oito meses de planejamento, a
gerência de riscos foi feita em dois dias.

Se eu fizer isto, vou aumentar o custo do projeto…

as reações aos riscos melhoram a exequibilidade

não

do projeto e a eficácia dos compromissos

ganho

mais

competitividade!!!

um

contrato!!!

Perco

assumidos,
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fazendo

com

que

ganhemos

competitividade! E, se, por acaso, em um
determinado projeto perdermos competitividade,
será que não é um sinal para não aceitá-lo?
isto é um trabalho de especialista… temos que

como vimos anteriormente, a gerência de riscos é

designar um gerente de riscos do projeto

um trabalho em equipe. Precisamos, sim, dos
especialistas, mas os mesmos que participaram do
desenvolvimento do plano do projeto. E, no
máximo, um especialista no processo de gerência
de riscos, que possa atuar como facilitador não
mais do que isso

riscos de projetos são diferentes de riscos de

riscos

de

projetos,

riscos

operacionais

(de

negócio ou riscos operacionais

processos) ou riscos de negócio são toods iguais!
Não há diferença alguma. Todos são incertezas
futuras, têm causa e raiz, efeito, probabilidade e
imapcto… e têm que ser gerenciados

não posso quantificar os riscos, pois não tenho

se não quantificarmos os riscos, não teremos como

histórico…

gerar os históricos, pois o que gera o histórico é o
simples

acompanhamento

dos

riscos

que

quantificamos

Dessa forma podemos concluir que o gerenciamento de riscos é peça
decisiva para realizar com sucesso o quebra-cabeça dos projetos; e optar por
não fazê-lo significa comprometer com consentimento os resultados dos
mesmos.
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CAPÍTULO II.
METODOLOGIA

1. METODOLOGIA
Este capítulo tem como objetivo expor de que modo a pesquisa foi
desenvolvido quanto a sua trajetória metodológica a fim de que haja maior
compreensão dos seus resultados.

1.1

DELIMITAÇÃO DO MÉTODO
Para Thomas et al. (2007, p. 67) “A regra padrão determina que a

descrição deve ser completa o bastante para que outro pesquisador
competente possa reproduzir o estudo”. Para Andrade (2001, p. 121) a
pesquisa é “o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio
lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas proposto,
mediante a utilização de métodos científicos”. Ainda para esse último autor a
pesquisa possui finalidade pura ou aplicada, sendo que a primeira reúne
pesquisas motivadas por razões de ordem intelectual, e a segunda às
pesquisas de ordem prática, as quais buscam soluções práticas para
problemas.
Nossa pesquisa é de ordem prática, e nos nesse capítulo vamos dar a
conhecer, em detalhes, o tipo de pesquisa utilizada, como foram definidos os
sujeitos, os instrumentos e métodos utilizados para a coleta de dados, as
limitações enfrentadas, e por fim, a análise dos dados metodológicos,
imprescindíveis no ciclo de investigação.

1.2

O CAMPO DO ESTUDO
A coleta foi realizada no Brasil, onde os resultados obtidos podem ter

maiores relevâncias e benefícios para a comunidade científica local, uma vez
que, sempre foi objetivo desse estudo explorar o gerenciamento de riscos em
eventos esportivos no município de São Paulo.
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Buscou-se mapear como o risco é identificado - ou não - sob os
diferentes pontos de vista, tanto dos stakeholders como dos produtores. Além
de outras questões fundamentais como a comprovação de que pouco se sabe
sobre quais são as ferramentas e técnicas do gerenciamento de riscos, se
existe alguma relação entre o tempo de atuação, o cargo ocupado, a formação
acadêmica com o grau de desenvolvimento do gerenciamento de riscos.
A escolha desse tema de estudo, atende ao critério de relevância, uma
vez que produz novos conhecimentos, contribuí no desenvolvimento da gestão
esportiva, no sentido de cooperar não só com os mega eventos que o Brasil irá
receber, mas também com os legados e a cultura de eventos que vem
cresendo no país, principalmente em corridas de rua.

1.3

TIPO DE PESQUISA
Para a classificação da pesquisa, tomou-se como base a taxonomia

apresentada por Vergara (2006), que a qualifica em relação a dois aspectos:
quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa foi
exploratória e explicativa. Exploratória, porque há pouco conhecimento sobre o
gerenciamento de riscos em eventos esportivos, em ambos os campos:
mercado e acadêmico. Explicativa, porque visa esclarecer a relação entre o
planejamento do evento e o gerenciamento de riscos. Quanto aos meios, a
pesquisa será bibliográfica e de campo. Bibliográfica, porque para a
fundamentação teórico-metodológica do trabalho será realizada a investigação
sobre os seguintes assuntos: gerenciamento de riscos, gerenciamento de
projetos, eventos esportivos, corridas de rua. A investigação foi, também, de
campo porque foram coletados dados primários de pessoas envolvidas nesse
tipo de eventos.
Além da classificação apresentada acima, essa pesquisa se pautou
também em métodos qualitativos e quantitativos. A metodologia qualitativa tem
seu foco de interesse em um universo amplo, tendo como objetivo a obtenção
de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com o
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objeto de estudo. Entender os fenômenos segundo a perspectiva dos
participantes sobre a situação estudada é um ponto chave dessa metodologia.
Barreto & Honorato (1998, p. 75) colocam que:

As metodologias qualitativas, pouco nos podem ajudar na
apreensão de proporções ou de tendências. São, contudo,
fundamentais para a percepção da opinião da sociedade e da forma
como esta mesma encara determinado problema; ou ainda, para a
percepção de questões obscuras até mesmo para os próprios
atores sociais.

Esse estudo pautou-se em analisar os riscos baseado em entrevistas
semiestruturadas, que foram analisadas através das categorias, mas também
se preocupou em pautar-se em números, ainda que baseados na experiência
dos entrevistados, caracterizando uma abordagem qualitativa. De acordo com
Bernstein (1997, p. 23): “Sem números, não há vantagens nem probabilidades;
sem vantagens e probabilidades, o único meio de lidar com o risco é apelar
para os deuses e o destino. Sem números, o risco é uma questão de pura
coragem”.
Portanto, uma vez que a temática estudada carece de maiores
literaturas

optou-se

qualiquantitativos,

nessa

pesquisa,

considerando-se

que

pelo
dessa

emprego
forma

de

os

métodos

métodos

se

complementam, fornecendo um panorama do objeto de estudo mais
consistente e fiável.
O vínculo entre signo e significado, conhecimento e fenômeno, sempre
depende do arcabouço de interpretação empregado pelo pesquisador
que lhe serve de visão de mundo e referencial. Esse arcabouço pode
servir de base para estabelecer caminhos de pesquisa quantitativa e
delimitação do tema, de forma tal que os esforços de cunho qualitativo e
quantitativo podem se complementar (Neves, 1996, p. 2).
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1.4

COLETA DE DADOS

1.4.1 Descrição dos Intrumentos
Descrevemos detalhadamente os instrumentos utilizados para a coleta
de dados afim de que possam ser reproduzidos posteriormente por outros
pesquisadores.

1.4.1.1 Entrevista semiestruturada
Para a coleta de dados foi utilizado o instrumento entrevista
semiestruturada. A entrevista semiestruturada é uma técnica de pesquisa
qualitativa e são construídos a partir dos objetivos e hipóteses, isto é, baseados
nos objetivos específicos a fim de confrontar as hipóteses. Os temas gerais são
utilizados como orientadores durante o processo de construção do instrumento
(Boyce & Neale, 2006).
A expectativa com esse instrumento foi obter dados férteis para posterior
análise, de modo que se pode apurar e refinar o problema em questão,
conversando diretamente com os implicados no contexto.
Após delinear com clareza o tipo de entrevista, passamos à elaboração
de um guião o qual foi submetido à avaliação de um especialista na área de
gestão de projetos, que sugeriu as correções necessárias, de modo a deixar
mais abertas, claras e pontuais as perguntas que seriam aplicadas, dando
forma assim à estrutura final da entrevista (anexo 1), que ficou dividida em
duas partes:


Parte 1: Contemplava perguntas com o objetivo de dar maiores
informações e subsídios à pesquisa no momento da interpretação dos
dados e oferecer maior riqueza ao trabalho. Neste levantamento,
procuramos saber informações como idade, sexo, cargo atualmente
ocupado, formação acadêmica, o tempo que o mesmo atua no cargo
atual, e o tempo em anos de dedicação em eventos de corridas de rua.
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Parte

2:

Dedeve-se

em

identificar

os

conhecimentos

sobre

gerenciamento de riscos dos entrevistados, de modo que qualificavam
os riscos elegendo uma pontuação para a probabilidade de ocorrer e o
impacto caso ocorresse; além de identificar as ferramentas e métodos
mais utilizados, assim como de que modo enxergam esse processo
dentro dos eventos esportivos.
Para aplicação do instrumento foi necessário entrar em contato com os
diferentes órgãos envolvidos com eventos de corrida de rua no município de
São Paulo, o que demandou uma calendarização das entrevistas que foram
realizadas no mês de Novembro, Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. O local
e horário das mesmas foram sempre definidos pelos entrevistados, afim de que
se sentissem mais à vontade.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente pela pesquisadora que se
certificou de que os gravadores (Gravador Ipone 4S – marca Apple) foram
colocados perto dos entrevistados para garantir que a reprodutibilidade das
transcrições fosse realizada da melhor maneira possível.
Foi realizado um total de 30 entrevistas, das quais 25 foram com
stakeholders e 05 com produtores. A mediana de tempo da duração das
entrevistas foi de 38 minutos, destacando que a mais rápida teve uma duração
de 13 minutos e a mais demorada 1h 42 minutos.
As entrevistas foram dividas em dois momentos:


1º Momento: colhidos os dados na visão dos stakeholders



2º Momento: colhidos os dados na visão dos produtores

Essa ordem de entrevistas nos permitiu elaborar um instrumento com os
riscos citados pelos stakeholders, denominado template, o qual será mais bem
explicado no item a seguir.
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1.4.1.2 Template
O template foi criado através dos riscos elencados pelos diferentes
stakeholders envolvidos em eventos de corrida de rua no município de São
Paulo, de tal modo que foram identificadas dez categorias e 59 riscos (anexo
2).
As entrevistas com os cinco produtores foram realizadas em duas
etapas:


1ª Etapa: os produtores responderam a mesma entrevista que os
stakeholders com exceção da última questão que não cabia ao
contexto dos produtores. Ou seja, nessa primeira etapa, foi
elencando espontaneamente os riscos.



2ª Etapa: os produtores pontuaram o template com todos os
riscos levantados anteriormente com os stakdeholders.

1.5 ANÁLISE DOS DADOS METODOLÓGICOS

1.5.1 Análise Qualitativa: análise de conteúdo
Por retratar um tema ainda muito obscuro na área da gestão esportiva,
optou-se pela análise do conteúdo para uma melhor e máis fiável interpretação
das respostas advindas das entrevistas realizadas com os stakeholders e
produtores. Para Vergara (2006, p. 17), na análise do conteúdo “os dados
podem ser coletados em relatórios, cartas e outros documentos da organização
[...] por meio da realização de entrevistas abertas ou semiestruturadas ou da
aplicação de questionários abertos”.

Partindo desse pressuposto, foi utilizado o processo de categorização,
de modo a analisar os dados de forma qualitativa. Como explica Boyce & Neale
(2006) durante o processo de análise, serão verificadas as noções dos
entrevistados acerca dos conceitos apresentados. Em seguida, buscar-se-á a
identificação propriamente dita do papel do gerenciamento de riscos no evento
esportivo através do discurso. Padrões de discurso e de outros temas
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identificados nas diversas entrevistas poderão juntar-se ao relatório final e
resultados.
Tal processo é base da análise do nosso estudo que será realizada
tendo em consideração os objetivos específicos utilizados para a construção
dos instrumentos de entrevista e as informações serão cruzadas a fim de dar
uma maior coesão aos resultados. Portanto, foram criadas categorias
consideradas pontos orientadores para reflexão do nosso estudo.
Com o intuito de enriquecer ainda mais o panorama quanto ao
gerenciamento de riscos, foi realizado um levantamento e análise do perfil dos
atores envolvidos nos eventos de corrida de rua no município de São Paulo. O
perfil incluia dados como: idade, gênero, formação acadêmica, cargo, tempo de
atuação no cargo e tempo ligado aos eventos de corrida de rua. Também foi
exposto a que classe de stakeholders cada um pertencia.

Quadro 16. Categorias de Análise Qualitativa

ANALISE QUALITATIVA
Categoria A

Avaliação dos riscos

Categoria B

Técnicas e Ferramentas

Categoria C

Entrega de documentos

Categoria D

Eficácia do gerenciamento de riscos

1.5.2 Análise Quantitativa: Estatística
Foi utilizado o binômio probabilidade versus impacto, como parametro
numérico de descrição. Nesse sistema os parâmetros são expressos por um
sistema de avaliação que faz uso de uma legenda, em escala categórica
ordinal(Salles Jr. et al., 2010; Zamith, 2006). Esses números são considerados
quantitativos para a análise metodológica do estudo, apesar de na literatura do
gerenciamento de projetos, especificamente de riscos serem tratados como
dados qualitativos, uma vez que geram qualidade ao risco.
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Foi utilizado o software SPSS versão 19.0 (SPSS Inc., Chicago IL, 2004)
e macros desenvolvidos no Microsoft Excel 2010 para a análise estatística dos
dados da primeira pergunta da segunda etapa da entrevista semiestruturada e
do template.Todos os dados são apresentados em estatísticas descritivas de
média, desvio padrão (DP), mediana, e valores mínimo (min) e máximo (max).
Para realização da estatística supracitada foi necessário descrever todos os
dados em uma tabela, de modo que quando ocorria de um entrevistado citar
dois ou mais riscos que se alocavam em uma mesma subcategoria, foi
equacionado a média da propabilidade e a média do impacto, para depois
realizar a multiplicação (probabilidade x impacto) obtendo um número único
para cada entrevistado e subcategoria, de maneira que já podia ser inserido na
tabela para posterior realização da análise.

1.6 SUJEITOS
Propõem-se

estudar

nesta

pesquisa

dois

grandes

grupos:

os

stakeholders e os produtores de eventos de corridas de rua. A escolha desses
dois grupos se deu em função da representatividade que eles possuem no
cenário dos eventos esportivos. Foram eleitos stakeholders de áreas
denominadas como: médica, segurança, regulamentadores (que realizam a
legalização do evento), tráfego, apoio, mídia, patrocinadores, locatários,
montagem e desmontagem e documentação. E quanto aos produtores, foram
eleitos cinco entre os maiores do município de São Paulo.

1.6.1 PROTEÇÃO DOS SUJEITOS
No início do encontro, tivemos a precaução de informar o propósito do
estudo e em que isso seria relevante para a gestão esportiva no município,
principalmente dos eventos, por terem grande visibilidade da mídia.
Imediatamente antes de iniciar a entrevista solicitamos autorização para
realizar gravação por meio do equipamento gravador de voz, assim como todos
os entrevistados assinaram o Termo de Conscentimento Livre e Esclarecido
(anexo 3).
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1.7 ESTUDO PILOTO
Este procedimento foi executado com objetivo de evitar falhas
metodológicas e verificar se o template, elaborado pós-entrevistas com os
stakeholders, funcionava como esperado para o tipo de participante previsto
pela pesquisa. No entanto, para isentar qualquer possibilidade de diminuir a
amostra pretendida para o estudo foi aplicado em produtores de eventos de
bicicleta.

1.8 LIMITAÇÃO DO MÉTODO
A gestão esportiva ainda é pouco estudada no Brasil (Mocsányi &
Bastos, 2005) o que caracteriza a importância deste estudo que evidencia o
gerenciamento de riscos em eventos esportivos que estão galgando cada vez
mais espaço no mercado. Em função disto, tivemos dificuldades de encontrar
dados bibliográficos para identificar um panorama do passado em comparação
com a realidade atual do município.
Em um primeiro momento, em grande parte dos contatos realizados, foi
claramente denotada certa preocupação e insegurança dos entrevistados por
não saberem ao certo o que seria interrogado, quem poderia ter acesso às
informações e de que forma isso seria divulgado. Tais inquietações são
passíveis de compreender, uma vez que se trata de uma temática delicada,
que muitas vezes é vista sob a forma de fiscalização, o que, obviamente, não
foi nossa intenção, mesmo acreditando que algumas perguntas que
compunham a entrevista, poderíam de alguma maneira expor ou intimidar os
entrevistados.
Outra limitação bastante relevante foi quando na elaboração do
template, no qual com as entrevistas do stakeholders em mãos, deveríamos
categorizar os riscos, afim de facilitar a sua interpretação. De acordo com
Salles Jr. et al. (2010, p. 53)“ as categorias devem sempre estar associadas à
causa raiz do risco e nunca ao seu efeito. Isso deve-se ao fato de que a fonte
do risco, aquela que deve ser cuidada e acompanhada, é a causa, e não o
efeito”. Foi cogitado alocar um risco em mais de uma categoria, mas essa
possibilidade nos traria dados pouco claros, e, portanto, optamos pela árdua
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tarefa de alocá-los somente em uma categoria e quiçá esse seja um ponto
frágil dessa pesquisa, mesmo considerando que esses casos foram minoria.

1.9 RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se explorar a área gerenciamento de riscos, expondo a realidade
do meio esportivo, mais especificamente, o meio das corridas de rua, com o
intuito de delinear de que modo o gerenciamento de riscos vem sido
trabalhado.
Os resultados encontrados nesse trabalho intentam ser um ponto de
partida para projetos de pesquisa futuros, ampliando a gama de objetos de
estudo e obtendo uma melhor compreensão do gerenciamento de riscos em
eventos esportivos.
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CAPÍTULO III.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

1.ANÁLISE DO PERFIL
1.1 Número, Gênero e Idade
Foram realizadas um total de 30 entrevistas, sendo 25 (83%) com
stakeholders e 05 (17%) com produtores de eventos de corridas de rua no
município de São Paulo (gráfico 1), sendo que 27 (90%) eram homens e
somente 03 (10%) eram mulheres (gráfico 2). Vale ressaltar que entre os
produtores não houve pessoas do sexo feminino. O entrevistado com menor
idade tinha 26 anos e com maior idade 62 anos, sendo que a mediana ficou em
45 anos (gráfico 3).

Produtores x Stakehoders
Produtores
17%
Stakeholders
83%

Gráfico 1.Número de stakeholders e produtores entrevistados

Gênero

Homens
90%

Gráfico 2. Número de homens e mulheres entrevistados
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Gráfico 3. Idade em anos dos entrevistados

1.2 Formação Acadêmica
Quanto às profissões dos entrevistados, agrupamos as profissões que
guardavam certa semelhança, de modo que podemos analisar no gráfico 4 que
há

um

predomínio

com

17%

das

áreas

de

Engenharia/Arquitetura,

Administração/Analista de sistemas e Educação Física.
Dois fatos relevantes para nossa discussão são: i) nenhum produtor de
evento esportivo é educador físico e ii) não houve predomínio da área de
Educação Física perante às outras áreas. Nesse contexto estamos de acordo
com o que cita Nery (2009, p. 55):
Entendemos também que, pelo fato de não ter na sua grade curricular
disciplinas que ensinem aos alunos uma visão empreendedora
preparando-o para o mercado empresarial, o profissional de Educação
Física não se encontra preparado para atuar na gestão do esporte
(podemos dizer que o referido profissional foi preparado para trabalhar
com o corpo em movimento e todas as suas vertentes de atuação)
(Nery, 2009, p.55).
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No caso da Educação Física, ainda que ligada ao campo esportivo,
entendemos que, por não abarcar uma visão dos processos metodológicos,
acaba por contribuir pouco no gerenciamento de riscos ou, dito de outro modo,
fica dependente de outras áreas de formação. Acreditamos, dessa forma, que
profissões que obtiveram igual porcentagem que a Educação Física (gráfico 4),
ganham espaços cada vez maiores, e em diferentes mercados por possuírem
metodologías e processo para trabalhar, conseguindo realizar um evento de
forma produtiva e certeira.
Em nossa visão, valeria pensar num outro tipo de formação, isto é, mais
voltado para a gestão do esporte. Queremos crer ser inconteste o fato de que
há uma diferença grande em ser educador físico e gestor esportivo.

Atividade Profissional
Ensino Médio Completo

Engenharia/Arquitetura

Educação Física

Turismo

Administração/Analista de Sistemas

Direito

Tecnico em radiologia

Zootecnia

Publicidade/Jornalismo

Ciencias Contábeis

Medicina

3%

3% 4%
23%

17%
3%
3%
7%

17%
17%

3%

Gráfico 4. Atividade profissional dos entrevistados
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1.3 Cargos
Quanto aos cargos de trabalho (gráfico 5), podemos dizer que há
predomínio de três grandes grupos: I) Coordenador de eventos; II) Diretores e
III) Cargos específicos de orgãos públicos. E é justamente nesses grandes
grupos que o gestor esportivo poderia estar atuando, em outras palavras, de
todos os cargos ocupados, 22 deles - mais de 70% - correspondem às
atividades de um gestor esportivo. Dentro desses 22 cargos, 5 deles são
ocupados por profissionais ds Educação Física, no entanto, acreditamos que
esse profissional não possuí o mesmo perfil/conhecimento que um gestor
esportivo, como já discutido anteriormente.

Cargos Ocupados
Coordenador de eventos

Diretor

Cargos específicos de orgãos públicos

3%

3%

Médico

Engenheiro

3%
37%

17%

37%

Gráfico 5. Cargo ocupado pelos entrevistados

1.4 Tempo de atuação no cargo e com eventos de corrida de
rua
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Jornalista

Como pode ser visto no gráfico 6 o tempo em anos que os entrevistados
estão nos cargos que referiram varia entre 3 meses a 28 anos, a mediana é de
7 anos e maioria está no cargo há mais de 6 anos. Quanto ao tempo que os
entrevistados estão ligados aos eventos de corridas de rua (gráfico 7) varia
entre 6 meses e 30 anos, a mediana é de 9,5 anos, sendo que 50% estão
ligados a mais de 10 anos. Esses dados podem sugerir que em um futuro não
muito distante estaremos carentes de novos profissionais que assumam esses
cargos, visto que a maioria já atua na área há anos, e possuem uma faixa
etária com mediana em 45 anos, como mostrado anteriormente. Deixamos aqui
uma reflexão/provocação: Não seria o momento ideal para formar gestor
esportivos capazes de assumir esses postos de trabalho?

Tempo no cargo (anos)
10
8
6

30%

30%

4
2

20%

20%

Menos de 1 ano

Entre 2 - 5 anos

0
Entre 6 - 9

10 ou mais

Gráfico 6. Tempo no cargo em anos

Tempo com corridas de rua (anos)
16
14
12
10
8

50%

6
4
2

27%
10%

13%

0
Menos de 1 ano

Entre 2 - 5 anos

Gráfico 7. Tempo com corridas de rua em anos
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Entre 6 - 9

10 ou mais

1.5 Classe de Stakeholders
As categorias de stakeholders (gráfico 8) foram pensadas e elaboradas
de acordo com todo o trabalho necessário para realização de um evento
esportivo de corrida de rua, isto é, a categoria dos Locatários, por exemplo, é
responsável por locar o espaço para o evento acontecer. Nosso objetivo
sempre foi entrevistar mais do que um stakeholder em cada categoria, no
entanto, em duas categorias não foi possível: i) Tráfego, pois somento uma
entidade é reponsável por esse setor no município de São Paulo, ii)
Patrocinadores,

pois

não

obtivemos

sucesso

em

contactar

outros

patrocinadores, além do que foi entrevistado.

Classe de Stakeholders
Locatários

Segurança

Regulamentadores

Tráfego

Médico

Apoio

Mídia

Patrocínio

Documentacão

Estrutura

8%
8%

24%

4%
8%
12%

8%
8%
16%

4%

Gráfico 8. Classes de Stakeholders
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2. ANÁLISE QUALITATIVA
Esta fase do trabalho abordou a análise qualitativa do estudo, sendo
realizada a categorização de acordo com o apresentado na metodologia
(quadro 16). Aprofundamos a discussão em cada categoria de modo a
apresentar trechos das falas dos entrevistados e, também achamos importante
mostrar em números, isto é, em percentual quando possível.
Aplicando a técnica da análise de conteúdo, a partir de uma revisão
profunda, podemos compor um panorama mais rico com relação ao
gerenciamento de riscos em eventos de corrida de rua no município de São
Paulo, e saber quem são e o que pensam os atores (stakeholders e
produtores) envolvidos em tais eventos.

2.1 Categoria A - AVALIAÇÃO DOS RISCOS
Essa categoria é de suma importância, uma vez que identificados os
riscos, a avaliação é o segundo passo a se realizar para gerenciá-los. Como
podemos notar no gráfico 9, a maioria disse que realizava alguma avaliação,
embora, quando perguntado quais eram as ferraments e técnicas utilizadas
(gráfico 10), as quais discutiremos a seguir,

as respostas foram as mais

inespecíficas possíveis. Tal fato nos leva a pensar que tipo de gerenciamento
de riscos é realizado atualmente nesse cenário.

AlGUMAS VEZES
7%

Avaliação dos riscos

NÃO
21%

SIM
72%

Gráfico 9. Avaliação dos riscos
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No quadro 17, podemos analisar trechos das respostas quanto à
categoria B.
Quadro 17. Avaliação dos riscos - trechos de algumas entrevistas

“- Tem. Tem um decreto que regulamenta através de outro setor que a
4

gente tem aqui que é a CPDU que dá a liberação dessa corrida da prova,
que dá o alvará da prova, que eles tem um procedimento que se o
produtor do evento não tiver adequado toda a documentação certa,eles
não liberam.”
“- Bom ao final de todo evento é feito um relatório por parte do pessoal das

6

operações e é encaminhado para o nosso departamento de vendas e
marketing, falando o que aconteceu que foi de bom e o que aconteceu que
foi de ruim, aí esse relatório vendas e marketing repassa para o promotor
(…) a gente dá um feedback para eles.”

7

“- Avaliação de riscos não, nós realizamos um relatório pós-evento,em
relação aos danos ao patrimônio, às cláusulas que ele não cumpriu.”
"- Sim, mas não existe um setor específico para analisar isso"... “- Sabe

8

onde a gente tem o termômetro vamos dizer assim, o sensor que diz que
se teve ou não, das reclamações que elas são muito poucas.”

10

“- Fazemos. Geralmente pré-evento e pós-evento…. Por corrida a gente
tem 20 a 25 atendimentos.”

17

“- Acho que não, a gente divulga, mas não é realmente algo… acho que é
um ponto falho que a gente dê um foco muito grande.”
“- A gente tem basicamente a estatística informal de provas anteriores,
não existe um banco de dados, se existe eu desconheço, e a gente sabe
muito pela literatura qual a probabilidade de acontecer um determinado

21

problema em uma prova de 10K de 20k, de acordo com o número de
pessoas, mas basicamente é estatístico e biológico mesmo. Teoricamente
mesmo uma coisa com baixíssimo risco a estrtura médica tem que estar
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apta para lidar com isso…(…) você tem que ter o material para lidar com
isso, e infelizmente não é sempre que tem.”
“- A gente sempre faz uma reunião prévia do evento, que estabelece tudo
que vai ser feito, com um cronograma, e tem um book (memorial
descritivo), com todas as ARTs.” “- Durante o evento todo mundo tem uma

22

cópia desse book, e sabe o que vai fazer.” Depois do evento, reuniões de
pauta… com feedback.
“- Algumas vezes sim outras vezes não...”

27

“- Não formalmente… Assim… não tem nenhum processo hoje de
avaliação de riscos. Existe uma preocupação com a qualidade de tudo que

28

a gente faz, então a gente sempre faz uma avaliação do produto, do
evento, sempre tomando cuidado para que a gente não se exponha ao
risco.”
“- Depois de treze anos fazendo isso… não faz mais.”

30

“- Na verdade hoje nós mapeamos isso. É feito um mapeamento, e a
gente ainda não sabe como, a gente vai fazer um acompanhamento ao

31

longo do projeto, porque a gente também colocou algumas categorias
ligadas a esses riscos. (…) Criamos isso basiacamente em cima de um
check-list de eventos que nós temos e com um pouquinho de histórico do
que já aconteceu nos nossos eventos.”

Como mostra as falas dos entrevistados 27, 17 e 8 o parâmetro é muito
informal, como por exemplo, uma avaliação de riscos tendo como referência as
reclamações, o que está longe de ser o melhor e não deve ser o único
processo.
Há também como coloca o número 4 e 22 uma ligeira confusão entre
avaliação dos riscos e exigência de documentação para liberação de provas.
Salles Jr. et al. (2010, p. 110) analisam essa informalidade do seguinte
modo:
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Muitas empresas ao analisarem os riscos de projeto, desprezam este
processo de avaliação ou mesmo avaliam de forma equivocada, sem
exatidão. Atualmente, informações publicadas na mídia, em geral sobre
fracassos em projetos, têm levado especialistas em riscos a elaborar
avaliações mais detalhadas, tanto durante a fase de planejamento do
projeto qanto na fase de execução e controle).

Com relação ao empirismo Maximiniano (2010, p. 123) coloca que não
há nenhum catálago de riscos específicos que possam ocorrer em
determinados tipos de projetos, mas a experiência possibilita identificar alguns
riscos mais comuns e classificá-los em algumas categorias. No entanto, ao
analisarmos as falas dos entrevistados 21 e 30 podemos notar que o
empirismo é utilizado de maneira exacerbada, isto é, acaba sendo a única
ferramenta.

2.2 Categoria B - FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Ferramentas e Técnicas
Reunião

Avaliação/Relatório/Formulários

Check List

Histórico

Categorização

Vistoria/Registro Fotográfico

Planejamento

Brainstorming

Contrato

Cronograma
2% 2% 2%
3%
34%

20%

2%
8%
3%

24%

Gráfico 10. Ferramentas e técnicas utilizadas
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É notável que reunião foi citada com maior frequência (34%) , isso
porque uma das práticas mais comuns no município de São Paulo para efetivar
os eventos e acordos entre os stakeholders e os produtores é uma reunião préevento convocada pela Secretaria Municipal de Esportes (SEME), que
atualmente é referência no país. Em nossa opinião, a centralização dos
documentos e das informações é uma ferramenta importante e de acordo com
Maximiniano (2010) uma das principais ferramentas de controle é a reunião
periódica de coordenação, do gerente com a equipe do projeto.
Por conseguinte, e de forma não surpreendente, a segunda ferramenta e
técnica mais citada foram as avaliações, relatórios e formulários, pois são os
documentos gerados por essas reuniões. Não foram citadas, por exemplo,
ferramentas bastante comuns, como análise swot ou matriz de probabilidade e
impacto.
Algumas das ferramentas de controle citadas por Maximiniano (2010) e
que também foram citadas como utilizadas no meio esportivo são: i) visitas a
instalações, ii) medições, iii) preparação e análise de documentação, iv)
protocolos ou atas de reunião de coordenação, v) reuniões de coordenação:.

E como podemos notar no quadro 18 com a fala do entrevistado 19,
continuamos a ver a força que o empirismo possui hoje no campo dos eventos
esportivos. O entrevistado 30 deixa clara a falta da utilização de metodologias,
deixando parecer até que essas não existem na literatura.

Gerenciamento de riscos, de forma estruturada, ainda é uma
metodologia pouco conhecida e, consequentemente, pouco utilizada.
Mas creditamos o seu (ainda) pouco uso ao descohecimento das
pessoas, e não à não concordância destas com o processo (Salles Jr. et
al., 2010, p. 166).
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Quadro 18: Ferramentas e Técnicas - trechos de algumas entrevistas

“- Uma das coisas que eu uso é uma agenda de eventos que eu
evito conflitos entre eventos, eu não tenho só eventos esportivos
15

aqui, eu tenho diversos eventos, então a primeira ferramenta que eu
uso é o gerenciamento entre datas de eventos, essa é uma das
principais ferramentas que eu uso.”
“- A gente entrega um relatório com as coisas que a gente
identificou como problema, mas não existe um padrão, não existe

20

uma ferramenta para isso.” “- Nesse caso a gente não tinha índice
de mensuração, o que a gente fez, a gente não tinha previsto um
índice de mensuração, mas no relatório a gente entregou
depoimentos, você teve um relatório baseado em aceitação.”

19

“Não existe um chek-list, eu particularmente vou passando e
olhando… A prática nos leva a essa perfeição.”
“- Não existe um caminho formal, uma meotodologia, para a gente

30

avaliar evento por evento.”

8

“- É uma coisa ainda muito incipiente essa nossa avaliação,
“olhometro” de visual, de vistoria, que a gente coloca tudo no
contrato para nos defender”.

2.3 Categoria C - DOCUMENTAÇÃO
Quanto à categoria D falamos sobre o tema da documentação. Foi
perguntado somente para os stakeholders se exigiam alguma documentação
quanto ao gerenciamento de riscos do evento que o produtor propunha. Em
percentual 42% dizem que SIM, e 58% dizem que NÃO. No entanto, como
pode ser observado o município de São Paulo é tido como modelo, uma vez
que a SEME exige uma listagem de documentos de acordo com o DECRETO
N.º 49.969, de 28 de Agosto de 2008 (Prefeitura de São Paulo, 2013), para a
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realização de qualquer evento. Cremos que muitos dos stakeholders se
basearam neste documento para responder de forma positiva a essa pergunta.

Exigência de documentos
SIM
42%
NÃO
58%

Gráfico 11. Exigência de documentos

Quadro 19. Exigência de documentos trecho de algumas entrevistas

2

“Não, isso está mais ligado à secretaria de esportes.”

5

“Não exige, mas alguns produtores mandam.”

8

“É o que a prefeitura já pede" – “Você exigir o óbvio é redundante".
“-Ele

18

entrega

o

plano

de

emergência,

com

as

anotações

de

responsabilidade técnicas, as ARTs. São três ARTs básicas, sobre a
responsabilidade da instalação elétrica, a outra sobre esturtura e uma
outra de sistemas de prevenção contra incêndio.”
“- Sim, um contrato. Mas a gente acaba não exigindo, o que é um erro, a

20

gente deveria exigir. Mas a gente não faz, até porque as coisas que a
gente elas são tão rápidas, olha eu me justificando.”
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22

“Ficamos com as cópias das ARTs.”

12

"Não, é só preencher o formulário.”

19

“Sim, vistoria, projeto, estrutura montada, relação dos fornecedores,
documentos pessoais da empresa, formulário.”

Com o quadro 19, é possível comprovar que muitos acabam de fato por
se basear no decreto que a SEME exige. No entanto, esse decreto, exige
alvarás, licenças, entre outros documentos para a legalização do evento, com
cárater mais relacionado à proteção do produtor perante a lei. Obviamente que
esses documentos podem ser inseridos em um plano de gerenciamento de
riscos, mas não ser exclusivos no mesmo.
Um plano bem elaborado é condição básica para o sucesso de um
projeto, mas isso não significa documentação complexa. Alguns planos
são informais e não chegam a ser registrados no papel. Outros são
extremamente detalhados (Maximiniano, 2010, p. 132).

Por suposto que alguns dados são interos à produção do evento, fazem
parte de um processo concorrencial e não dizem respeito aos stakeholders,
como os processos de planejar, identificar e analisar qualiquantitativamente os
riscos. No entanto, nosso intuito com essa pergunta era de algo fosse
mencionado às partes interessadas do evento, isto é, aos stakeholders quanto
ao plano de respostas e ao monitoramento e controle dos riscos, como exposto
no Capítulo I, no item 3.2 Processos e Ferramentas.

2.4 Categoria D - EFICÁCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
E, por fim, a categoria D, nos mostra se os stakeholders e os produtores
consideram o gerenciamento de riscos eficaz hoje em eventos de corrida de
rua no município de São Paulo. Pudemos notar no gráfico 12 que a maioria
(61%) relata que é eficaz, no entanto, analisando o contexto o qual nos foi
permitido adentrar, são justamente esses entrevistados, os que menos
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gerenciam o risco, e, poer outro lado, os entrevistados que não consideram
eficaz, em nossa visão, percebem a real e atual situação quanto ao
gerenciamento de riscos, relatando como podemos notar no quadro 20 nas
falas dos entrevistados 28, 31, 26, 22 e 9.

Eficácia do gerenciamento de riscos

DEPENDE
18%
NÃO
21%

SIM
61%

Gráfico 12. Eficácia do gerenciamento de riscos
Quadro 20. Eficácia do gerenciamento de riscos trecho de algumas entrevistas

28

“- Eu acho que não…eu acho que a gente está muito aquém do que
deveria ser.”

29

“- É eficaz, eu acho que ele pode ser melhorado, deve ser melhorado.
Hoje você tem uma exigência muito maior do que tinha. O apoio que você
tem em São Paulo que é muito interessante é que a secretaria abraça todo
o evento(...) No mês que antecede o evento, ou às vezes é quinze dias
antes, você tem uma reunião na SEME (Secretária Municipal de Esportes)
junto com Polícia Civil, Polícia Militar, junto com o pessoal da ambulância,
com a subprefeitura, com o organizador do evento, isso é muito legal,
porque você passa toda a parte de logística como vai funcionar,
fechamento de percurso, segurança da prova, isso é muito bom e não
acontece em outros lugares. ”
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31

“- Na verdade eu acho que ele não existe, essa que é a grande verdade.”

3

"É, Isso é, porque esses riscos não tem quase acontecido."

4

“- É, mas eu não estou salvo de ter algum problema mesmo gerenciando
os riscos. Mas é um sistema de correção, não de prevenção.”

5

“- Está sendo eficaz sim, vamos colocar aí 90% , 90% das oportunidades
ele tem se mostrado eficaz.”

3

"-Não, eu acho que ele pode melhorar." (Ele é até eficaz pelo que já
ocorreu!)

26

“Não, está longe de ser eficaz.”

18

“- Na capital em São Paulo sim, aqui tem uma preocupação maior porque
aqui tem o envolvimento de vários orgãos, então você tem um
compromisso, uma responsabilidade maior.”

17

“- Eu acho que é eficaz sim, eu acho que os eventos no Brasil como um
todo eles estão evoluindo consideravelmente, tem um nível de padrão
técnico, tem um nível adequado de gerenciamento de riscos.”

20

“- Eu acho que depende do organizador do evento.”

22

“-

Eu

acho

que

está

melhorando,

mas

acho

que

tem

muito

desconhecimento ainda.”

9

“-Está ficando. Nós estamos aperfeiçoando.”

12

“- É sem dúvidas, são coisas esporádicas que acontecem.”

19

“- Depende do produtor, da empresa, e e e… da conduta, o que é
primórdio aí é o seguinte, e também é culpa do patrocinador, ás vezes um
patrocinador ele quer um destaque, ele quer uma mídia espontânea, ele
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não quer uma mídia paga…que divulgue muito a marca dele e ão quer
gastar dinheiro, então uma prova de rua para ficar barata ela custa 200 mil
reais, a não faço com 40…não faz, eu faço com 50…não faz…você faz
uma brincadeirinha.. mas não uma prova (...) aí ele vai no risco também…
só que documentalmente ele tem que convencer o fornecedor a dar o
documento e não colocar, algumas empresas do mercado trabalham
dessa forma… algumas empresas do mercado trabalham dessa forma A
gente deixou de trabalhar com algumas colegas no mercado, e eles dizem
a você me esqueceu …não esqueci é que você deixou de ser profissional
e eles colocam o nosso trabalho em risco.”

27

“– Eu diria que dos eventos que eu participo, vamos colocar aí uns….7,5,
8 em termos de gerenciamento de riscos.”

30

"- Os meus eventos sim, mas muita gente... não tomam os cuidados que a
gente toma.”

Podemos notar também mais uma vez o relato de que a SEME realiza
um trabalho diferenciado no município de São Paulo. E com essa pergunta
finalizamos a parte qualitativa da nossa entrevista e pesquisa.
Em suma, nos pareceu que é mais fácil dizer que o que é realizado
atualmente é eficaz, do que apontar os erros, e começar um intenso e
verdadeiro trabalho de correção, e quiçá, futuramente de prevenção. Mas por
que será tão difícil?
Sob o ponto de Zamith (2006) o fator primordial para a mudança
consiste numa perspectiva de longo prazo com a inserção do gerenciamento
do risco nas decisões estratégicas da corporação, isto é, é uma questão que as
próprias instituições passarão a sentir a necessidade, principalmente pela
dinâmica do ambiente.

Corroborando e complementando o que o autor relata, foi possível
atestar que de fato a nossa cultural assume um papel preponderante perante a
forma de gerenciar os riscos, como o próprio entrevistado 4 cita é um sistema
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de correção e não de prevenção, isto é, culturalmente ainda parece mais

conveniente remediar do que prevenir.

3.ANALISE QUANTITATIVA

Foi utilizado o binômio probabilidade versus impacto, como parâmetro
numérico de descrição. Esses números são considerados quantitativos para a
análise metodológica dessa pesquisa, uma vez que foi utilizado o programa
SPSS, apesar de na literatura do gerenciamento riscos serem tratados como
dados qualitativos, uma vez que geram qualidade ao risco.
De acordo com Salles Jr. et al. (2010, p. 76) “não podemos gerenciar
aquilo que não podemos medir. Consequentemente, se medirmos timidamente,
gerenciaremos timidamente”.
Para entendermos a importância da quantificação, tomemos uma
declaração feita em torno de 1880 por Lord Kelvin (cit porBernstein, 1997, p.
218) físico e matemático escocês:
Quando se pode medir um elemento sob análise e expressar este
elemento em números, é possível demonstrar algum conhecimento
sobre o elemento. Mas quando não se pode medir o elemento sob
análise, nem expressar suas probabilidades em termos numéricos, o
conhecimento sobre ele é reduzido e insatisfatório: este pode ser o
início de algum conhecimento, mas ainda está muito distante do estágio
de ciência.

Embora de acordo com Salles Jr. et al. (2010, p. 78) na hora de
quantificar os riscos não há dificuladade para estimar o impacto, nossos
entrevistados tiveram grande dificuldade em eleger um número para a
probabilidade e outro para o impacto, muitas vezes sendo necessário repetir o
que esses números representavam. Os autores citados acima se justificam
dizendo que o impacto, na grande maioria das vezes, é um valor que guarda
uma certa correlação com o valor total do projeto, porque, por exemplo,
conjunta ou isoladamente: i) significa uma multa contratual; ii) ter que trabalhar
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mais x% com relação ao prazo original do projeto;iii) ter um impacto de y% no
escopo do projeto, o que provocará um impacto no prazo; iv) poderá causar um
impacto ambiental onde o custo de recuperação ou o valor de multa é de R$ z.
Portanto, para realizar a análise quantitativa foi-se necessário dividir os
riscos listados em categorias. Tais categorias foram colocadas de acordo com
a causa do risco, e não de acordo com a consequência, sendo esse um
processo muito difícil de proceder, pois de certo modo há uma interação muito
forte entre as categorias, o que torna árduo a desvinculação. Acreditamos que
somente a temática da interação já seria um tema bastante denso e merecedor
de outra dissertação. No entanto, temos de ser práticos, isto é, a categorização
dos riscos deve nos auxiliar a designar corretamente o responsável por seu
acompanhamento, assim acreditamos que setorizando o evento é mais fácil a
sua categorização e consequentemente sua visualização.
É necessário procurar alocar os riscos de uma determinada
categoria ao recurso (profissional) que tenha o conhecimento e
capacidade para entendê-lo e monitorá-lo. Esta é uma das
razões para s eefetuar a categorização dos riscos: facilitar o
gerenciamento durante o desennvolvimento do projeto (Salles Jr.
et al., 2010, p. 126).

Alocamos os riscos citados pelos entrevistados em dez categorias
mostradas a seguir no quadro 21. Entretanto, gostaríamos de esclarecer que
em nossa visão todo risco é gerado pela falta de um planejamento eficaz.
Portanto, as divisões que seguem nesse trabalho foram feitas por áreas de
planejamento que se julgaram necessárias para a elaboração de um evento de
corrida de rua.
Quadro 21. Categorias dos riscos
1ª) Médico
2ª) Comunicação
3º) Tráfego
4ª) Estrutura Física
5ª) Condição Climática
6ª) Segurança
7ª) Documentação
8ª) Logística
9ª) Conhecimento e Cultura
10ª) Planejamento
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Como se pode observar fez-se necessária permanecer uma categoria
exclusiva para planejamento que agrega de fato riscos ligados diretamente com
o mesmo.
Para facilitar a visualização, foram elaborados siglas nos quadros com
os dados estatísticos:
S-

Satakheolders

P-

Produtores

T-

Template

NA –

Não Aplicável

No qual NA representa que não houve resposta para aquele item.

3.1 PLANEJAMENTO MÉDICO
Nessa categoria foram consideradas cinco subcategorias expostas no
quadro 22.
Quadro 22. Categoria de Planejamento Médico
1.0 Ocorrência médica com os participantes
1.1 Ocorrências Cardiovasculares
1.2 Ocorrências Músculo esqueléticas
1.3 Ocorrências Clínicas (desidratação, hipoglecemia, mal súbito)
1.4 Alterações na condição geral de saúde (despreparo do atleta, lesões e doenças
prévias)
2.0 Risco de quedas e acidentes gerais (participantes e equipe do evento)
3.0 Falta de identificação e histórico médico dos participantes
4.0 Falta de equipamentos e materiais para o atendimento médico
5.0 Falta de quantidade adequada de Ambulâncias

Quadro 23. Descritiva da Categoria de Planejamento Médico

Descritiva da Categoria de Planejamento Médico

Ocorrências

Média (DP)

Cardiovasculares

Mediana

90

S

P

T

23,8 (31,1)

NA

12,8 (11,6)

11

NA

14

Min-Max

4 – 70

NA

Frequência

16,7%

0%

Ocorrências Músculo

Média (DP)

13,0 (13,4)

NA

9,2 (6,4)

esqueléticas

Mediana

6,5

NA

6,0

Min-Max

1 – 30

NA

5 – 20

25%

0%

100%

23,6 (20,9)

2,0 (NA)

11,4 (6,5)

22,1

2,0

12

Porcentagem

Ocorrências Clínicas

Média (DP)

(desidratação,

Mediana

hipoglecemia, mal

Min-Max

súbito)

Porcentagem

Alterações na

Média (DP)

condição geral de

2.0 – 48
16,7%

2 - 30
100%

2-2

5 -20

25%

100%

27,5 (24,2)

18,5

15,4 (14,1)

Mediana

22,5

(23,3)

10

saúde (despreparo do

Min-Max

6 – 63

18,5

2– 35

atleta, lesões e

Porcentagem

33,3%

2 - 35

doenças prévias)

100%

50%

Risco de quedas e

Média (DP)

18,3 (20)

NA

18 (14,3)

acidentes gerais

Mediana

9

NA

15

(participantes e equipe

Min-Max

2 - 50

NA

5 – 42

do evento)

Porcentagem

25%

0%

100%

Falta de identificação

Média (DP)

90,5 (NA)

NA

16,6 (11,7)

e histórico médico dos

Mediana

90,5

NA

14

participantes

Min-Max

90,5 – 90,5

NA

5 – 35

4,2%

0%

100%

40,1 (34,1)

8,3 (1,5)

16,6 (10,8)

Porcentagem

Falta de

Média (DP)

equipamentos e

Mediana

36

8

14

materiais para o

Min-Max

2 - 100

7 – 10

8 – 35

atendimento médico

Porcentagem

75%

100%

29,4%
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Falta de quantidade

Média (DP)

24 (28,9)

20 (NA)

19,8 (17,3)

adequada de

Mediana

10

20

16

Ambulâncias

Min-Max

5 – 90

20 – 20

8 – 50

Porcentagem

33,3%

25%

100%

De início pensamos que os riscos que compõem a categoria
planejamento médico seriam aqueles lembrados com maior frequência pelos
entrevistados. Observamos que dentro do grupo de stakeholders de fato isso
aconteceu, no entanto, entre o grupo dos produtores, isso não pode ser
considerado verídico, uma vez que espontaneamente os produtores não se
recordaram desses riscos, quiçá por pensarem já estar bem geridos.
Podemos analisar que a subcategoria alterações na condição geral de
saúde teve uma importância para ambos os grupos de entrevistados.
Acreditamos que isso se deve ao número crescente de participantes amadores
em provas de corrida de rua, isto é, ao mesmo tempo em que há um aumento
das assessorias esportivas, como mostramos no quadro 1 Segmentos da
“Indústria da Corrida de Rua”, ainda há um número crescente de pessoas que
não realizam treinamento físico, que não fazem check-up e que não possuem
acompanhamento de profissionais qualificados, ou seja, ainda há muitos
aventureiros que testam os limites do corpo, realizando provas sem uma
hidratação, nutrição e treinamento adequados.
A mediana mais alta foi dada pelos stakeholders na subcategoria falta
de identificação e histórico médico dos participantes, no entanto, mesmo
possuindo a mediana mais alta, esse risco foi citado somente por um
entrevistado. Contudo nos parece bastante óbvio a importância de tal risco,
uma vez que medicar um diabético que foi correr sem dosar sua insulina é um
risco, tanto quanto, deixar de medicar uma pessoa cardiopata que não se sente
bem.
Já para os produtores a mediana mais alta foi com relação à
subcategoria falta de quantidade adequada de ambulâncias, mas a mais
citada foi a quanto à falta de equipamentos e materiais para o atendimento
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médico. Aqui se faz uma ressalva de que houve a separação do número de
ambulâncias do número de equipamentos e materiais, devido ao fato de que
muitas vezes, como citado pelos entrevistados, há no posto médico material
suficiente, mas não há o número adequado de ambulâncias para o evento,
prejudicando-o da mesma forma. Não obstante saiu em 2012 a nova
PORTARIA 1014/12 (COMURGE/SMS, 2013) que estabelece as normas para
a elaboração de Planos de Atenção Médica em eventos temporários públicos,
privados ou mistos no município de São Paulo, no qual há a descrição de toda
a instalação física necessária e dos recursos mínimos exigidos.

3.2 PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Nessa categoria foram consideradas duas subcategorias expostas no
quadro 24.
Quadro 24. Categoria de Planejamento de Comunicação
1. Comunicação Externa (Repercussão negativa nas mídias)
2. Comunicação Interna

Quadro 25. Descritiva da Categoria de Planejamento de Comunicação

Descritiva da Categoria de Planejamento de Comunicação

Comunicação Externa

Média (DP)

(Repercussão negativa nas
mídias)

66,4 (34,6)

34,3 (17,2)

36,4 (19,8)

Mediana

81

35,5

32

Min-Max

10 - 100

12 – 54

14 – 64

100%

100%

33,1 (30,1)

NA

24,8 (19,4)

Mediana

25

NA

18

Min-Max

10 - 100

NA

4 – 56

0%

100%

Porcentagem

Comunicação Interna

Média (DP)

Porcentagem

93

79,2%

33,3%

A comunicação externa, entendida aqui como riscos de repercussão
negativa na mídia, hoje constituida mais do que televisão e rádio, mas também
por mídias sociais que através de redes divulgam a informação com uma
velocidade muita mais rápida ocupa uma das subcategorias mais citadas, o
que de certo modo se explica, devido ao fato de que, para gerenciar a
comunicação externa somente há uma forma, isto é, gerenciar todas as outras
categorias, de modo que aumente a chance de garantir um evento bem
executado, no qual a mídia não poderá repercurtir negativamente.
A comunicação interna do evento é um grande problema, pois sem
uma comunicação eficaz podemos colocar todo o evento em risco, como, por
exemplo, uma ocorrência médica que não foi atendida por não ter uma
comunicação com a ambulância, esse fator é tão importante que na nova
PORTARIA 1014/12 (COMURGE/SMS, 2013) há um capítulo que aborda
somente a temática de recursos mínimos de comunicação, dizendo que deverá
haver um sistema de comunicação que inclua no mínimo rádios portáteis
equipados com fone de ouvido para permitir o contato permanente entre as
ambulâncias, postos médicos, segurança do evento e para acionamento, caso
necessário de apoio, do SAMU 192.

Essa categoria foi citada por 33,3% dos stakeholders, com uma mediana
de 25, e, supreendentemente, não foi citada espontaneamente por nenhum
produtor, e mesmo depois de aplicar o template sua mediana ficou com uma
pontuação de 18. Obviamente que podemos sempre supor que a mediana ficou
baixa devido à probalidade de ocorrer o risco ser mínima na visão dos
entrevistados, no entanto, no contexto que adentramos não acreditamos que
essa probabilidade seja de fato mínima, somado ao fato de que o impacto em
nosso entendimento é altíssimo, justificado acima, por exemplo, com o caso da
ambulância, ou seja, tendo em conta esses fatores, a mediana não deveria ser
tão baixa, de modo que entendemos que ainda carece certo esclarecimento de
prioridades no gerenciamento de riscos em eventos de corrida de rua no
município de São Paulo. E também como acrescenta Salles Jr. et al. (2010, p.
136) a comunicação a todos os stakeholders é necessária para avaliar
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periodicamente a aceitabilidade do nível de risco do projeto sempre que ocorre
alguma mudança significativa do limiar de exposição.

3.3 PLANEJAMENTO DE TRÁFEGO
Nessa categoria foram consideradas sete subcategorias expostas no
quadro 26.
Quadro 26. Categoria de Planejamento de Tráfego
1.0 Risco de atropelamento
2.0 Rota de fuga ( pessoas e veículos)
3.0 Planejamento do percurso ( isolamento da área, metragem errada, altímetria)
4.0 Sinalização
5.0 Controle do trânsito na periferia do evento (aumento do tempo de semáforo, portarias,
acessos)
6.0 Aglomeração
7.0 Acessibilidade do evento

Quadro 27. Descritiva da Categoria de Planejamento de Tráfego

Descritiva da Categoria de Planejamento de Tráfego

Risco de atropelamento

Média (DP)

16,1 (14,9)

36 (NA)

16,6 (11,9)

Mediana

10

36

8

Min-Max

1 - 50

36 - 36

8 – 32

25%

100%

28,1 (38,4)

NA

17,4 (9)

Porcentagem

37,5%

Rota de fuga ( pessoas e

Média (DP)

veículos)

Mediana

10

NA

16

Min-Max

1 - 100

NA

5 – 28

0%

100%

24,1 (17,3)

5,5 (2,1)

10 (4,2)

Porcentagem

29,2%

Planejamento do percurso

Média (DP)

(isolamento da área,

Mediana

27

5,5

9

metragem errada, altímetria)

Min-Max

2 - 48

4–7

5 – 16

50%

100%

Porcentagem
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37,5%

Sinalização

Média (DP)

27,8 (17,6)

24 (NA)

17,4 (10.2)

Mediana

28

24

15

Min-Max

8 - 44

24 – 24

6 – 28

25%

100%

20,7 (16,7)

NA

16,2 (7,6)

Porcentagem

25%

Controle do trânsito na

Média (DP)

periferia do evento (aumento

Mediana

10

NA

15

do tempo de semáforo,

Min-Max

10 - 44

NA

8 – 28

0%

100%

21,6,(17,7)

NA

30 (18,8)

Mediana

10

NA

28

Min-Max

9 - 49

NA

8 – 56

20,8%

0%

100%

22,7 (13,8)

NA

18,4 (9,3)

Mediana

20

NA

24

Min-Max

10 - 49

NA

4 – 25

0%

100%

portarias, acessos)

Aglomeração

Porcentagem

Média (DP)

Porcentagem

Acessibilidade do evento

Média (DP)

Porcentagem

25%

29,2%

Podemos analisar que o risco de planejamento de tráfego mais lembrado
pelos stakeholders foram as subcategorias risco de atropelamento e
planejamento do percurso, sendo esse últmo o mais citado também pelos
produtores. O planejamento do percurso como um todo, como o isolamento
da área feito de um modo ineficaz, ou uma metragem errada do percurso, pode
gerar insatisfação nos corredores, uma vez que quase todos correm com
equipamentos que hoje já possuem a tecnologia GPS.
A sinalização é decisivamente importante, não adianta criar planos de
emergência e não sinalizar aos interessados, essa subcategoria foi
considerada important epara os stakeholders, tendo em vista que foi a mediana
mais alta nessa categoria.
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A pontuação mais alta foi dada pelos stakeholders na subcategoria rota
de fuga. Falar sobre a importância das rotas de fugas tanto para veículos como
para pessoas, nos parece óbvio, afinal é indispensável o planejamento das
mesmas. Da mesma forma que não criar acessibilidade ao evento é um risco
crasso.
Espontaneamente para os produtores foi a subcategoria risco de
atropelamento que obteve pontuação mais alta. O risco de atropelamento,

consideramos que foi citados por vários entrevistados pelo fato de ter
acontecido recentemente no município de São Paulo a invasão de um veículo
em uma prova de corrida de rua, dado que consideramos que se não tivesse
ocorrido, poucos citariam esse risco. Comprovamos isso justamente observando
o template, no qual a aglomeração, foi a subcategoria que obteve pontuação e

mediana mais alta. O risco de aglomeração de pessoas advém justamente de
falta de fluidez em algum espaço ou momento durante o evento e pode resultar
em pânico trazendo outros riscos.

3.4 PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA
Nessa categoria foram consideradas doze subcategorias expostas no
quadro 28.
Quadro 28. Categoria de Planejamento de Estrutura Física
1.0 Planta e especificação do número e do material das estruturas
2.0 Dano ao patrimônio público
3.0 Aspectos da pavimentação
4.0 Segurança das estruturas (qualidade, queda)
5.0 Segurança das instalações elétricas
6.0 Integridade física dos montadores e estrutura na montagem e desmontagem
7.0 Emissão de ruídos
8.0 Gerador(es)
9.0 Falta de Iluminação
10. Falta de quantitade adequada de Banheiro Químico
11. Falta de quantidade adequada de posto de Água
12. Destino e recolha do resíduos (limpeza)

Quadro 29. Descritiva de Categoria de Planejamento de Estrutura Física
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Descritiva da Categoria de Planejamento de Estrutura Física

Planta e especificação do

Média (DP)

número e do material das
estruturas

16,8 (18,7)

NA

11,2 (5,1)

Mediana

10

NA

9

Min-Max

4 - 50

NA

6 – 18

0%

100%

16 (8,9)

NA

8,2 (3,5)

Mediana

10

NA

8

Min-Max

10 - 30

NA

5 – 14

20,8%

0%

100%

37,7(38,2)

NA

25,2 (15,8)

Mediana

21,5

NA

28

Min-Max

2 - 100

NA

1 – 42

0%

100%

28,7 (25,1)

64 (NA)

24 (11,3)

Porcentagem

Dano ao patrimônio público

Média (DP)

Porcentagem

Aspectos da pavimentação

Média (DP)

Porcentagem

20,8%

41,7%

Segurança das estruturas

Média (DP)

(qualidade, queda)

Mediana

21

64

24

Min-Max

2 - 80

64 – 64

8 – 40

25%

100%

23,2 (26,5)

NA

16,8 (8,1)

Porcentagem

37,5%

Segurança das instalações

Média (DP)

elétricas

Mediana

15

NA

16

Min-Max

1 - 72

NA

7 – 28

25%

0%

100%

15 (9,1)

NA

19,8 (12,7)

Porcentagem
Integridade física dos

Média (DP)

montadores e estrutura na

Mediana

15

NA

15

Min-Max

5 - 25

NA

8 – 40

0%

100%

montagem e desmontagem

Porcentagem

98

16,7%

Emissão de ruídos

Média (DP)

10 (NA)

NA

27,8 (8,4)

Mediana

10

NA

25

Min-Max

10 - 10

NA

20 – 42

0%

100%

10 (NA)

NA

11,8 (8,8)

Mediana

10

NA

10

Min-Max

10 - 10

NA

1 – 24

0%

100%

7 (NA)

NA

18,2 (18,4)

Mediana

7

NA

10

Min-Max

7-7

NA

6 – 50

0%

100%

29,5 (27,6)

NA

15,2 (8,8)

Porcentagem

Gerador(es)

Média (DP)

Porcentagem

Falta de Iluminação

Média (DP)

Porcentagem

4,2%

4,2%

4,2%

Falta de quantitade adequada

Média (DP)

de Banheiro Químico

Mediana

29,5

NA

12

Min-Max

10 - 49

NA

8 – 30

0%

100%

34,3 (34)

31,5 (NA)

15,6 (6,7)

Porcentagem

8,3%

Falta de quantidade

Média (DP)

adequada de posto de Água

Mediana

23

31,5

16

Min-Max

10 - 100

31,5 – 31,5

8 – 24

25%

100%

45,3 (35,5)

10 (NA)

19,6 (7,5)

Porcentagem

25%

Destino e recolha do resíduos

Média (DP)

(limpeza)

Mediana

45

10

21

Min-Max

10 - 81

10 – 10

10 – 28

25%

100%

Porcentagem

99

16,7%

Podemos analisar que a subcategoria mais lembrada pelos stakeholders
foi a aspectos da pavimentação, sendo também a que obteve nota mais alta.
A gestão do aspecto de pavimentação não é tão simples pois está sempre
dependente do local em que a prova é realizada. A princípio pode parecer um
risco “tolo” que não mereça muita atenção, mas a verdade é que riscos
aparentemente pequenos quando não geridos podem tornar-se maiores. Como
discorre Barreau (2001) dizendo que o caráter pontual e efêmero do evento
aumenta os riscos e torna os pormenores essenciais, sendo que o caráter
efêmero não permite anular as consequências do risco realizado no tempo
Alguns entrevistados confessaram contornar esse risco de uma maneira prática
e rápida, mas sem caráter permanente, isso é, disseram que chegam a cobrir
as possíveis falhas na pavimentação com materiais baratos como a areia,
sendo eficaz mas somente para o dia da prova.

Quanto aos produtores, podemos notar que não houve muita citação
dessa categoria como um todo, não havendo também uma subcategoria que se
sobresaisse perante as outras, ficando com a mesma porcentagem de citação
a falta de quantidade adequada de posto de água e o destino e recolha
dos resíduos e a segurança das estruturas, sendo essa última a que obteve
maior pontuação.
Os eventos de corrida de rua cada vez mais necessitam de grandes estruturas,
como para shows ao final da prova, por exemplo,e as estruturas são em sua
grande maioria provisórias, fato o qual agrega possíveis riscos como
problemas na montagem e desmontagem, danos ao patrimônio público,
segurança da qualidade do material das estruturas, assim como das
instalações elétricas. Outro risco citado foi emissão de ruídos, isto é, quando
se planeja a estrutura de um evento, deve-se pensar na propagação de ruídos
indevidos, que planejados de uma forma diferente propagam para um lado no
qual o som disperça sem importunar nenhum morador.

Há também riscos que quando acontecem geraram insatisfação no
participante como a falta de um número adequado de banheiros químicos
(a qual também obteve uma nota alta para os stakeholders) e a falta de
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quantidade adequada de postos de água, essa última categoria sendo
colocada por alguns entrevistados como uma falha grotesca e inaceitável.

O destino e recolha dos resíduos teve a maior mediana entre os
stakeholders, no entanto, espontaneamente somente um produtor se atentou
para esse risco, e quando aplicado o template teve uma mediana baixa, sendo
menor que a metade da mediana dada pelos stakeholders. Em nossa visão o
destino e a recolha de resíduos durante o evento e pós-evento é risco para o
produtor de duas formas, a primeira porque pode perder fiabilidade em
organizar eventos frente à prefeitura do município e, a segunda, frente ao
corredor que pode se enfadar com uma quantidade excessiva de copos de
água no chão que prejudicam o desempenho de sua corrida, podendo até ser a
causa de lesões, e posteriormente de sua não participação de eventos desse
produtor.

A vertente prova noturna também ganhou espaço no mercado, e
obviamente que o fato de se fazer um evento esportivo em um ambiente
noturno agrega riscos por si só, exigindo uma iluminação mínima necessária,
assim como também exigi algumas vezes a possibilidade do uso de
geradores. Acreditamos que essas corridas têm suas vantagens como o fator
climático, isto é, altas temperaturas podem estar bem mais amenas pela noite,
evitando problemas maiores como a desitração, embora tenha que se atentar
mais a riscos de quedas e furtos, ou seja, de modo geral é necessário saber
gerenciar os riscos do evento a qual se propõem.

3.5 PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA
Nessa categoria foram consideradas seis subcategorias expostas no
quadro 30.

Quadro 30. Categoria de Planejamento de Segurança
1.0 Segurança Geral
2.0 Comércio Irregular
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3.0 Segurança do participante (roubo/furto)
4.0 Turnos e condições de trabalho no evento (sobrecarga do trabalhador, risco
operacional)
5.0 Falta de quantidade adequada de Policiais
6.0 Falta de quantidade adequada de Brigadistas

Quadro 31. Descritiva da Categoria de Planejamento de Segurança

Descritiva da Categoria de Planejamento de Segurança

Segurança Geral

Média (DP)

21,5 (23,5)

15 (NA)

17,6 (7,4)

Mediana

10

15

18

Min-Max

2 - 70

15 – 15

8 – 28

25%

100%

57 (9,9)

NA

8,6 (6,2)

Mediana

57

NA

8

Min-Max

50 - 64

NA

1 – 18

0%

100%

32,7 (27,3)

NA

14,6 (9,8)

Porcentagem

Comércio Irregular

Média (DP)

Porcentagem

29,2%

8,3%

Segurança do participante

Média (DP)

(roubo/furto)

Mediana

25

NA

14

Min-Max

10 - 63

NA

4 – 30

0%

100%

24,8 (25,5)

15 (8,5)

18,8 (4,3)

Porcentagem

12,5%

Turnos e condições de

Média (DP)

trabalho no evento

Mediana

15

15

18

Min-Max

7,5 - 80

9 – 21

14 – 25

50%

100%

NA

15,6 (5,8)

(sobrecarga do trabalhador,

risco operacional)

Falta de quantidade

Porcentagem

Média (DP)

29,2%

18 (2,8)
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adequada de Policiais

Mediana

18

NA

15

Min-Max

16 - 20

NA

10 – 25

8,3%

0%

100%

9,5 (0,7)

NA

25,6 (26)

Porcentagem

Falta de quantidade

Média (DP)

adequada de Brigadistas

Mediana

9,5

NA

16

Min-Max

9 - 10

NA

3 – 70

0%

100%

Porcentagem

8,3%

Podemos analisar que a subcategoria do risco de planejamento de
segurança as mais lembradas pelos stakeholders foram segurança geral e
turnos e condições de trabalho, sendo essa última também a mais citada
pelos produtores.
Os

riscos

relacionados

à

segurança

geral,

obviamente

estão

relacionados com a situação a qual o município de São Paulo vive isto quer
dizer que o risco de viver em uma grande metrópole está implícito em nosso
cotidiano, e talvez eventos possam ser chamariz, pois concentram grande
número de pessoas, levando a gerar o segundo tipo de risco que é risco da
segurança do participante no decorrer do evento. Como citado por alguns
entrevistados que já ouviram participantes a dizer: “- não corro mais próximo ao
parque x, porque sei que lá nos dias de evento conseguem roubar facilmente
carros, e não esta sob-resguarda dos produtores da prova”.
A pontuação mais alta foi na subcategoria turnos e condições de
trabalho tanto para os stakeholders quanto para os produotres. Podemos
perceber a interação dos riscos nesse item, pois há uma sobrecarga de
trabalho, por um número de trabalhadores que não é o suficiente, isso em uma
tentativa de reduzir os custos do evento. Agora pensamos em uma situação
fictícia, suponhamos que o trabalhador sobrecarregado foi o responsável por
montar o palco onde se daria o show de encerramento da corrida, e esse palco
não está bem fixado e no meio do evento desmorona, ferindo quem estava em
cima, e as pessoas mais próximas a ele embaixo, gerando tumulto, pânico,
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podendo abrir possibilidades para furtos e gerando um aumento no número de
atendimentos médicos, e obviamente fornecendo inúmeras matérias para
mídia. Claro que expomos uma situação extrema, mas tudo que foi citado é
passível de acontecer e talvez até com mais riscos que agora não nos vem à
memória, e tudo devido a um risco inicial aparentemente inofensivo, a
econômia na mão-de-obra. Nessa mesma subcategoria agregamos a
segurança do operador, isto é ele pode estar trabalhando descansado e bem
alimentado, mas se não estiver usando os equipamentos de segurança,
também está correndo riscos, e de acordo com os entrevistados essa também
é uma temática tratada com certo desleixo, tanto por parte de quem produz
como por parte de quem trabalha para o evento.
O número insuficente de policiais e brigadistas foi citadoo como risco
também pelos entrevistados e podem se enquadrar no contexto supracitado, de
sobregarca de trabalho. Outro ponto citado como risco é o comércio irregular
que se dá ao redor dos grandes eventos no município de São Paulo, sendo a
mediana mais alta entre os stakeholders.

3.6 PLANEJAMENTO DA CONDIÇÃO CLIMÁTICA
Nessa categoria não foi necessária a utilização de subcategorias.
Quadro 32. Descritiva da Categoria de Planejamento de Condição Climática

Descritiva da Categoria de Planejamento da Condição Climática

Condição Climática

Média (DP)

31,6 (29,4)

29,3 (9,2)

24,8 (12,1)

Mediana

16

24

24

Min-Max

4 - 70

24 – 40

8 – 40

75%

100%

Porcentagem

20,8%

A condição climática foi citada em grande parte das entrevistas dos
produtores, embora não aconteceu o mesmo nas entrevistas dos stakeholders,
sendo que cinco stakeholders citaram o risco mais somente um stakeholders
disse avaliar a condição climática antes do evento.
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Podemos ainda falar que essa categoria foi citada sob dois aspectos,
sendo o primeiro relacionado à preocupaçao do risco médico, como por
exemplo, em um dia muito quente, haver casos desidratações acima do
esperado, e segundo referente ao fato das estruturas da prova não estarem
adequadas ao clima do dia do evento, como, por exemplo, ventanias que
conseguem levantar tendas, ou chuvas que adentram a zona onde estão os
kits e deterioram o material.

3.7 CONHECIMENTO E CULTURA
Nessa categoria foram consideradas oito subcategorias expostas no
quadro 33.
Quadro 33. Categoria de Conhecimento e Cultura
1.0 Instrução, conhecimento e cultura participante
(atrasos do participante, conhecimento com relação a suplementação e hiratação)
2.0 Influência política
3.0 Instrução, conhecimento e cultura do patrocinador (envolvimento e solicitações ao
evento)
4.0 Instrução, conhecimento e cultura dos produtores
5.0 Instrução, conhecimento e cultura dos staffs
6.0 Instrução e conhecimento do profissionais que orientam exercício físico
7.0 Conflito entre classes profissionais ( Educação Física, Medicina e Bombeiros)
8.0 Cumprimento das promessas

Quadro 34. Descritiva da Categoria de Conhecimento e Cultura

Descritiva da Categoria de Conhecimento e Cultura

Instrução, conhecimento e

Média (DP)

cultura participante

56,7 (38,1)

35 (31,2)

19,9 (11,9)

Mediana

59

25

19,3

Min-Max

10 - 100

10 – 70

4 – 36

75%

100%

7 (NA)

NA

26,8 (13,7)

7

NA

20

Porcentagem
Influência política

Média (DP)
Mediana

105

41,7%

Min-Max

NA

16 – 50

0%

100%

10 (NA)

NA

39,2 (37,2)

7-7

Porcentagem

4,2%

Instrução, conhecimento e

Média (DP)

cultura do patrocinador

Mediana

10

NA

25

Min-Max

10 - 10

NA

8 – 100

0%

100%

23,2 (25,6)

NA

37,6 (36,7)

(envolvimento e solicitações
ao evento)

Porcentagem

4,2%

Instrução, conhecimento e

Média (DP)

cultura dos produtores

Mediana

12

NA

21

Min-Max

2 - 70

NA

9 – 100

0%

100%

37,6 (31,9)

NA

23,2 (11)

Porcentagem

25%

Instrução, conhecimento e

Média (DP)

cultura dos staffs

Mediana

28

NA

24

Min-Max

5 - 90

NA

10 – 40

0%

100%

70 (NA)

NA

38,2 (37)

Porcentagem

20,8%

Instrução e conhecimento do

Média (DP)

profissionais que orientam

Mediana

70

NA

24

Min-Max

70 - 70

NA

3 – 100

0%

100%

90 (NA)

NA

10,6 (9,3)

exercício físico

Porcentagem

4,2%

Conflito entre classes

Média (DP)

profissionais

Mediana

90

NA

10

Min-Max

90 - 90

NA

1 – 24

4,2%

0%

100%

49,9 (NA)

NA

34 (19,9)

Mediana

49,9

NA

30

Min-Max

49,9 – 49,9

NA

6 – 56

0%

100%

Porcentagem
Cumprimento das promessas

Média (DP)

Porcentagem

4,2%

Essa categoria, não está exposta no planejamento do evento, mas sim,
implícita a ele. De forma sucinta, essa categoria se justifica, pois todo o evento
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está envolto em um cosmo humano, e o humano está sempre sujeito ao seu
conhecimento, isto quer dizer que uma falta de instrução e de conhecimento
dos envolvidos podem também ser fontes promotoras de riscos.
A subcategoria mais citada foi a de instrução, conhecimento e cultura
do participante tanto para stakeholders quanto para produtores. Sem
desconsiderar o fato de que espontaneamente os produtores somente citaram
essa subcategoria ao aplicarmos o template pode-se notar a importância dada
por eles a essa categoria de modo geral.
Como exposto pelos entrevistados, é cultural do participante no
município de São Paulo e quiçá no Brasil, chegar ao evento quase na hora da
largada, querer levar vantagem com os kits ou mesmo querer passar por zonas
proibidas.
É fato que está enraizada em nossa cultura a “lei da vantagem”, no
entanto, acreditamos que essa lei está enraizada não só nos participantes, mas
também com os produtores, stakeholders, patrocinadores, isto é, está dispersa
de uma forma geral em nossa cultura, a verdade é que o participante fica de
certo modo mais exposto, dizemos isso sem nenhum intuito de afirmar que
essa atitude por parte do participante está certa, mas para esclarecer que uma
vez que é cultural do município ou do país, abrange a todos, mesmo que
aparentemente de modos distintos.
Assim como o fator cultural é muito forte, o fator influência política e o
cumprimento de promessas, também foram citados nessa categoria, e que
consideramos que estao intrinsicamente ligados ao fator cultural.
Outro risco citado foi instrução e conhecimento dos profissionais que
orientam o exercício físico. Esse risco, ou melhor, essa temática é deveras
importante. Pensamos que há ainda no ambiente profissional da Educação
Física uma porcentagem elevada de profissionais que estão muito longe de
enxergar e compreender a importância e seriedade dessa profissão. Além
disso, outro risco citado e relacionado como esse anterior foi o conflito entre
as classes profissionais, atualmente em vigorosa discussão, sempre
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pautando o limite entre diferentes classes profissionais, sendo essa
subcategoria com maior pontuação para os stakeholders.
Embora tais temáticas devam receber maior atenção, não é o intuito
desse trabalho se aprofundar nessas questões.

3.8 PLANEJAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
Nessa categoria foram consideradas sete subcategorias expostas no
quadro 35.
Quadro 35. Categoria de Planejamento de Documentação
1.0 Aviso aos hospitais de referência
2.0 Legalização do evento ( licenças, alvarás processos judiciais, danos civis)
3.0 Material descritivo
4.0 Documentação da engenharia- ART( civil, elétrica)
5.0 Apólices de seguro
6.0 Contratos (patrocinadores, equipe médica, equipe operacional)
7.0 Declaração Lei Cidade Limpa

Quadro 36. Descritiva da categoria de Planejamento de Documentação

Descritiva da Categoria de Planejamento de Documentação

Aviso aos hospitais de

Média (DP)

referência

20 (17,3)

NA

13,2 (10,8)

Mediana

10

NA

8

Min-Max

10 - 40

NA

3 – 28

0%

100%

28,8 (34,2)

37,5 (3,5)

14,2 (7,3)

Porcentagem

12,5%

Legalização do evento

Média (DP)

(licenças, alvarás processos

Mediana

12,5

37,5

10

Min-Max

12 - 100

35 – 40

8 – 24

50%

100%

11,3 (2,3)

NA

17,2 (8,6)

Mediana

10

NA

21

Min-Max

10 - 14

NA

6 – 25

judiciais, danos civis)

Porcentagem
Memorial descritivo

Média (DP)
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41,7%

Porcentagem

12,5%

0%

100%

50 (56,6)

NA

13,8 (4,8)

Documentação da

Média (DP)

engenharia- ART( civil,

Mediana

50

NA

14

Min-Max

10 - 90

NA

9 – 21

0%

100%

39,3 (36,4)

100 (NA)

13,2 (4,6)

Mediana

28

100

10

Min-Max

10 - 80

100 – 100

10 – 20

25%

100%

45,3 (40,2)

NA

17,4 (8,9)

elétrica)

Porcentagem
Apólices de seguro

Média (DP)

Porcentagem

8,3%

12.5%

Contratos (patrocinadores,

Média (DP)

equipe médica, equipe

Mediana

35,5

NA

16

Min-Max

10 - 100

NA

8 – 28

16,7%

0%

100%

10 (NA)

NA

11,6 (3,9)

Mediana

10

NA

10

Min-Max

10 - 10

NA

8 – 18

0%

100%

operacional)

Porcentagem
Declaração Lei Cidade Limpa

Média (DP)

Porcentagem

4,2%

O DECRETO N.º 49.969, de 28 de Agosto de 2008 (Prefeitura de São
Paulo, 2013), relata grande parte dos documentos exigidos para realização de
eventos no município de São Paulo, e tanto para os stakeholders quanto para
os produtores a subcategoria mais lembrada foi a de legalização do evento,
muito provavelmente por se tratar de processos legais que se não cumpridos
podem gerar penalidades severas.
Embora exista esse decreto, muita coisa ainda é realizada de
informalmente, como, por exemplo, o aviso aos hospitais de refêrencia do
evento e contratos com terceiros, consequentemente podendo gerar riscos.
A nova PORTARIA 1014/12 (COMURGE/SMS, 2013), regualmenta que é de
inteira responsabilidade da organização do evento, através do responsável
técnico, o contato com a direção dos hospitais de referência da área,
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informando-os da realização do evento. Pode-se perceber também que muitas
vezes os profissionais que são terceirzados ao evento, não possuem tempo
hábil para assinar um contrato de prestação de serviços, sendo chamados para
trabalhar horas antes do evento. Esse modo de gerenciar, ou melhor, de não
gerenciar pode sair muito caro para o produtor do evento, o levando em direção
ao fracasso.
De acordo com o decreto, é necessário entregar também um memorial
descritivo, nesse material descritivo do evento deve:
a) identificação do objetivo;
b) datas de realização e horários de início e término;
c) capacidade de lotação ou público estimado;
d) endereço completo do imóvel ou identificação do logradouro;
e) descrição das estruturas a serem montadas, dos equipamentos a serem
instalados e da organização da segurança;
f) nos casos de eventos a serem realizados em pátio de estacionamento,
demonstração deque a utilização da área não interfere nas vagas obrigatórias
da edificação;

3.9 PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA
Nessa categoria foram consideradas seis subcategorias expostas no
quadro 37.
Quadro 37. Categoria de Planejamento de Logística
1.0 Falta de quantidade adequada de Staff
2.0 Falta de vistoria
3.0 Atrasos no evento
4.0 Gestão das inscrições
5.0 Relação com os fornecedores
6.0. Relação com a comunidade local do evento

Quadro 38. Descritiva da categoria de Planejamento de Logística

Descritiva da Categoria de Planejamento de Logística
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Falta de quantidade

Média (DP)

adequada de Staff

5,5 (6,4)

NA

22,4 (9,1)

Mediana

5,5

NA

24

Min-Max

1 - 10

NA

12 – 32

0%

100%

1 (NA)

NA

24,8 (16,7)

Mediana

1

NA

21

Min-Max

1-1

NA

9 – 50

0%

100%

21,5 (12,6)

26,5 (NA)

20,6 (13,2)

Mediana

21

26,5

15

Min-Max

10 - 40

26,5 – 26,5

8 – 40

25%

100%

45,3 (27,3)

NA

18,4 (8,3)

Mediana

50

NA

18

Min-Max

16 - 70

NA

10 – 32

0%

100%

72 (NA)

32 (NA)

22,4 (8,7)

Mediana

72

32

24

Min-Max

72 - 72

32 – 32

10 – 32

25%

100%

32 (11,3)

32,8 (7,8)

22,4 (4,7)

Porcentagem
Falta de vistoria

Média (DP)

Porcentagem

8,3%

4,2%

Atrasos no evento

Média (DP)

Porcentagem
Gestão das inscrições

Média (DP)

Porcentagem
Relação com os fornecedores

Média (DP)

Porcentagem

20,8%

12,5%

4,2%

Relação com a comunidade

Média (DP)

local do evento

Mediana

32

36

24

Min-Max

24 - 40

24 – 38,5

14 – 25

75%

100%

Porcentagem

8,3%

Podemos analisar que a subcategoria mais citada pelos stakeholders foi
atrasos no evento. A logística é parte integrante de um evento, e os riscos
relacionados a atrasos podem gerar riscos subsequentes, como uma demora
na retirada do kit ou no ínico da prova, que possivelmente gerará tumulto,
insatisfação e pânico.
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Já para os produtores a subcategoria mais citada foi a relação com a
comunidade. De fato, é compreensível a preocupação dos produtores com a
comunidade local, onde o evento se realiza, afinal, se o evento não for bem
recebido pela comunidade pode estar fadado ao fracasso, e a não realização
nos anos seguintes. A relação com os fornecedores também faz parte da
logística, uma vez que um bom relacionamento está implícito para um bom
evento, sendo a mediana mais alta entre os stakeholders.
A falta de quantidade adequada de staffs foi alocada em logística por
dois motivos, primeiro porque os outros recursos humanos citados pelos
entrevistados ficaram distribuidos de acordo com a categoria de planejamento
como: médicos em planejamento médico e policiais e brigadistas em
planejamento de segurança, e, segundo porque acreditamos que os staffs
fazem um papel de interligação entre ás áreas, isto é, o papel deles de fato é a
logística trazida para o plano operacional.

3.10 PLANEJAMENTO
Nessa categoria não foi necessária a utilização de subcategorias.
Quadro 39. Descritiva da categoria de Planejamento

Descritiva da Categoria de Planejamento

Planejamento

Média (DP)

8,7 (2,1)

27,3 (8,1)

29,6 (14,31)

Mediana

10

32

28

Min-Max

6 - 10

18 - 32

16 – 48

75%

100%

Porcentagem

25%

O planejamento foi citado por alguns entrevistados como um item
específico, como a falta de um planejamento eficaz é um risco, ou como a
divergência entre o planejamento e o operacional, ou ainda como falta de
divisão de atribuições, sendo esses fatos considerados diretamente como risco
de planejamento. Contudo, podemos analisar que essa categoria foi mais
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mencionada pelos produtores do que pelos stakeholders, recebendo também
uma pontuação mais alta pelos produtores. Isso muito provavelmente deve-se
ao fato do produtor ser o proponente do evento, obrigando-o a maior
gerenciamento e os stakeholders serem partes envolvidas, como o próprio
nome já descreve.
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CAPÍTULO IV.
CONCLUSÃO

Nosso estudo teve como foco estudar o gerenciamento de riscos em
eventos de corrida de rua; indicando como o conhecimento de cada
stakeholder é capaz de propor melhorias no gerenciamento de riscos do evento
como um todo e influenciar positivamente no sucesso do mesmo.
As conclusões aqui expostas retomam o problema e os objetivos do
estudo reiterando que o gerenciamento de riscos em eventos esportivos é parte
fundamental do planejamento, exercendo um papel crucial na gestão de
projetos, tendo em vista que interfere em todas as áreas de conhecimento:
Integração,

Escopo,

Tempo,

Custos,

Qualidade,

Recursos

humanos,

Comunicações e Aquisições.
Ficou claro que é mais inteligente gerenciar um evento como projeto, e
que somente com uma supervisão constante e ininterrupta durante todo o ciclo
de vida do projeto, isto é, desde a iniciação, o planejamento, a execução, o
monitoramento e controle e o encerramento, é possível minimizar os riscos e
tornar o gerenciamento de riscos eficaz. Concluiu-se também que o
conhecimento de cada stakeholder é uma mais valia para o gerenciamento de
riscos, de modo a agregar ao todo visões peculiares e diferenciadas,
possibilitando um panorama mais rico e seguro.
Quanto ao perfil dos atores que atuam nos diferentes orgãos estudados,
pode-se notar que o fator cargo, tempo de trabalho e idade não são de per si
indicadores de garantia de experiência e melhor gerenciamento de riscos.
Certamente que tais quesitos têm seu valor e devem ser considerados. No
entanto, vale atentar para o fato de que cada novo evento, ainda que guarde
similitudes com eventos anteriores, ainda que traga à baila as experiências já
vivenciadas, colocam-se como inusitado, justamente por, entre outros fatores,
acontecerem em um contexto sócio-econômico-cultural que está em constante
mutação. Daí, portanto, considerarmos que nem sempre os fatores cargo,
tempo de trabalho e idade são suficientes para garantir uma experiência
exitosa. De outro modo vale dizer que o êxito está muito mais vinculado ao
modo e intensidade que os sujeitos se colocam na dinâmica do processo,
considerando, na abordagem do estudo em questão, que o gerenciamento de
risco não é algo estático e determinado de uma vez; ao contrário, exige que se
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retome a cada evento. E é exatamente esse renovado olhar frente à
dinamicidade inerente aos eventos que dispensa, muitas das vezes, a
experiência cristalizada, ou seja, não se pode acomodar no cargo, no tempo.
Cada evento exige novos impulsos.
Já a formação acadêmica, percebemos que essa sim contribui
sobremaneira para um melhor gerenciamento de riscos, sobretudo aquelas que
favorecem maior compreensão dos processos metodológicos. No caso da
Educação Física, ainda que ligada ao campo esportivo, entendemos que, por
não abarcar essa visão dos processos metodológicos, acaba por contribuir
pouco no gerenciamento de riscos ou, dito de outro modo, fica dependente de
outras áreas de formação. É bem verdade que em termos práticos a realização
de um evento exige o conhecimento e atuação de diferentes especializações.
Mas em se tratando da área de Educação Física, valeria pensar num outro tipo
de formação, isto é, mais voltado para a gestão do esporte. Queremos crer ser
inconteste o fato de que há uma diferença grande em ser educador físico e
gestor esportivo. Podemos aqui lançar mão de situações análogas tais como o
fato de um médico assumir a direção de um hospital não garantir, considerando
seus conhecimentos médicos, que ele saiba gerenciar o hospital, posto que
isso exige outras qualificações e

competências. Nessa linha de raciocíno,

parece-nos urgente considerar, para o caso do Educador Físico, a importância
não de uma formação complementar em nível de graduação, mas sim de uma
outra graduação cujo foco seja a gestão de evento, contemplando em sua
matriz um longo tempo de estudo para formação de competências e
habilidades no gerenciamento de riscos em eventos esportivos.
Foi de nossa conclusão também que a avaliação dos riscos é feita de
modo extremamente informal, em um ambiente onde o empirismo tem ainda
muita força, sendo precária e quase inexistente a utilização de ferramentas e
técnicas específicas ao gerenciamento de riscos, sendo frequente a utilização
de reuniões e relatórios, tornando imperativa a necessidade de maior
refinamento.
Vale dizer que atualmente ainda não se atribui o devido valor ao
gerenciamento de riscos, dado que há uma cultura que perpetua a idéia de que
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o modo como vem sendo realizado é satisfatório e, sobretudo, por se entender
que gerenciar de modo mais amplo e detalhado seria desgastante e até mesmo
desnecessário. Trata-se, por vezes, de ignorar questões de risco importantes,
contando até mesmo com a boa sorte. Fizemos notar tal fato quando
questionado se o gerenciamento de riscos realizado atualmente era eficaz, a
grande maioria assume que sim, mesmo embora não demonstrando gerenciálos. No entanto, dever-se-ia tomar em conta a importância de gerenciar os
riscos, até mesmo para facilitar tomada de decisões assertivas quando de
ocorrências indesejáveis.
Outro dado curioso que nos chamou a atenção foi o fato de grande parte
dos entrevistados entenderem como sinônimo o simples ato de reunir
documentações como uma prática de gerenciamento de riscos. Seguramente
que documentações técnicas são importantes; no entanto, o gerecimento de
riscos a isso não resume. Antes, manter um dossiê com documentos técnicos é
apenas uma das tarefas que integram o complexo sistema de gerenciamento
de riscos.
Observamos também que apesar de ter parecido obscuro para os
entrevistados pontuarem a probabilidade e o impacto dos riscos, isto favoreceu
para a construção de um cenário muito fértil, identificando 59 riscos e 10
categorias, o que é um ponto de partida para aumentar a compreensão de
quais são os riscos que ocorrem nos eventos de corrida de rua.
A categoria de planejamento médico nos parecia a princípio que seria a
mais facilmente recordada por ambos os grupos, stakeholders e produtores, no
entanto, pudemos notar que não foi muito mencionada pelos produtores. A
categoria conhecimento e cultura foi uma categoria citada em quase todas as
entrevistas, sendo que através das falas dos entrevistados, foi possível cada
vez mais isolar os fatores que por fim caracterizaram essa categoria. A
categoria mais lembrada foi a de comunicação, estamos seguros de que a
comunicação exerce papel direto no risco, de modo que, se for realizada com
baixa qualidade, pode expor o evento e até levá-lo ao fracasso.
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Portanto, para que a emoção possa se sobressair em um evento
esportivo o seu planejamento deve ser pautado em critérios lógicos,
compreendendo que a passividade não é, e nunca será, um modo ideal para
gerenciar riscos, a grande tarefa é buscar um equilíbrio adotando processos e
colocando-os de modo proativo no plano operacional.

Embora ainda não consolidado no ambiente de eventos esportivos,
acreditamos que cada vez mais as organizações irão caminhar nessa direção.
A opção pelo não gerenciamento de riscos, ainda que seja um caminho
possível, tem dado evidências de que não é o mais seguro para o êxito do
evento. Da trajetória que fizemos ao longo dessa pesquisa fica-nos a certeza
de que o gerenciamento de riscos preserva e agrega valor econômico à
organização, contribuindo na adequação dos procedimentos legais e,
fundamentalmente, na realização de seus objetivos, representando mais do
que um mero conjunto de procedimentos e políticas de controle.
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ANEXOS

ANEXO 1
ENTREVISTA DO PROJETO DE MESTRADO
“O GERENCIAMENTO DE RISCOS EM EVENTOS ESPORTIVOS:
UM ESTUDO COM CORRIDAS DE RUA”
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome:

Data:

Empresa:

Hora:

Sexo:

Idade:

ESTA ENTREVISTA ESTÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES:
I)
II)

Perguntas gerais;
Gerenciamento de riscos;

Parte I
1. Perguntas Gerais
1.1 Qual a sua formação acadêmica?
1.2 Qual é o seu cargo e ocupação principal atualmente? Há quanto tempo atua
nesse cargo?
1.3 Quanto tempo (em anos) você está ligado à produção de eventos de
Corrida de Rua?
Parte II
2. Gerenciamento de riscos
Levando em conta a sua experiência nos eventos de corrida de rua, responda:
2.1 Quais riscos você considera que ocorre nesse tipo de eventos?
2.2 Por favor, enumere de 1 a 10 a probabilidade e o impacto de cada risco.
2.3 É realizada alguma avaliação dos riscos identificados?
2.4 Quais ferramentas e técnicas você utilizada no gerenciamento de riscos?
2.5 Você considera que atualmente é eficaz o gerenciamento de riscos com o
qual tem contato?

XXI

ANEXO 2

XXII

ANEXO 3
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
1. DADOS DO INDIVÍDUO
Nome completo
Sexo

Masculino
Feminino

RG
Data de nascimento
Endereço completo
CEP
Fone
e-mail

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. Título do Projeto de Pesquisa
O gerenciamento de riscos em eventos esportivos- um estudo com corridas de rua
2. Pesquisador Responsável
Marina Tranchitella
3. Cargo/Função
Mestranda Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
4. Avaliação do risco da pesquisa:
x RISCO MÍNIMO
RISCO BAIXO
RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo)
5. Duração da Pesquisa
Em média de 60 minutos

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E
SIMPLES, CONSIGNANDO:
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa:
Acreditamos que ela seja importante devido ao crescente número de eventos esportivos, o que
indica a necessidade imperativa de buscar garantias de que esses eventos tenham uma margem
segura para realizar-se. O empirismo não deve ser a única ferramenta quando do gerenciamento de
riscos; nesse contexto, a pesquisa visa contribuir com um instrumento de fácil compreensão e
aplicação. A relevância do estudo é evidenciar que os riscos de um evento esportivo podem ser
minimizados desde que se atente para o seu gerenciamento que, uma vez compreendidos por
todos, favorece o sucesso do evento.
O obejtivo dessa pesquisa é compreender de que forma se dá a área de gerenciamento de riscos no
âmbiente esportivo, especificamente o de corridas de ruas, sob a ótica dos stakeholders e dos
produtores.
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos:
Para a sua realização será utilizado o instrumento metodológico de entrevista semiestruturada, e um
gravador de áudio (Iphone 4S) com finalidade de ajudar na transcrição da entrevista a posteriori. Sua
participação consiste em autorizar a gravação de aúdio e responder a referida entrevista.
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3. Desconfortos e riscos esperados:
Em alguns casos, eventual indecisão dos entrevistados sobre as respostas mais adequadas, pode
levar a um ligeiro desconforto. Sempre, inclusive em situações como essas, a discrição será
preservada.
4. Benefícios que poderão ser obtidos:
O benefício explícito da pesquisa é contribuir com o desenvolvimento do gerenciamento de riscos na
atividade esportiva, parte integrante da área de gestão do esporte no país. Interessante lembrar que
o Brasil será sede de grandes eventos esportivos nos próximos anos. Para o respondente, o
benefício maior reside no conhecimento das ferramentas de gerenciamento de riscos, e,
consequentemente, da existência e do escopo de atuação da área. As informações serão
encaminhadas juntamente com a devolutiva da análise dos dados do estudo em questão.
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA
PESQUISA:
Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer
outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com o pesquisador responsável pelo email: marina.tranchitella@gmail.com
Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer
momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão (voluntariedade).
As informações dessa pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou
publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis
pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação (confidencialialidade).

V - INFORMAÇÕES DE NOMES E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO
DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS.
Marina Tranchitella
Residencial: (011)xxxx-xxxx
Celular: (011) xxxxx-xxxx
VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.

São Paulo, _____/_____/_____

assinatura do sujeito da pesquisa

assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome legível)
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