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Resumo
O presente estudo tem por objetivo caracterizar o perfil do gestor
desportivo dos municípios do Rio Grande do Sul, considerando que não há
registro de estudos acadêmicos sobre esta temática no âmbito da gestão
municipal no estado. O estudo compreende a investigação bibliográfica sobre o
desporto, a gestão e o gestor desportivo e a pesquisa quantitativa, composta
por um questionário online de 24 questões, encaminhado via e-mail aos
responsáveis pelo desporto dos 497 municípios do estado. Destes, 169
gestores retornaram, possibilitando identificar que o gestor desportivo dos
municípios gaúchos é homem de 37 anos; formado em Educação Física, com
especialização em área diferente da gestão desportiva; seu município não
possui secretaria específica do desporto (e lazer); exerce cargo de
coordenador ou diretor, sendo sua primeira experiência em gestão desportiva e
a obteve através de indicação política; exerce as funções de planejamento,
coordenação e direção e organização, sendo esta a que lhe ocupa mais tempo;
depende de um gestor hierarquicamente superior para tomada de decisão; a
área de atividades de eventos é a mais exercida, mas entende ser necessária
maior capacitação em projetos; as principais atividades exercidas são o
planejamento e execução de eventos, planejamento de projetos, atendimento
ao público, promoção de ações, relacionamentos com imprensa e comunidade,
supervisão de instalações e aquisição de materiais desportivos. Concluindo,
identificou-se que as organizações públicas do desporto (e lazer) no estado
possuem estruturas enxutas, o município pode ser uma oportunidade inicial de
emprego na área da gestão desportiva, o cargo de gestor é vulnerável à troca
partidária nas prefeituras, o gestor desportivo necessita se qualificar, tanto pela
responsabilidade que assume, quanto pela necessidade de formação
específica e é preciso desenvolver ações de qualificação do gestor desportivo
municipal para as áreas de eventos e projetos.

Palavras-chave: GESTOR DESPORTIVO, PERFIL, CARACTERÍSTICAS,
FUNÇÕES, MUNICÍPIO.
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Abstract
The present study aims to characterize the profile of the sports manager
of the Rio Grande do Sul’s municipalities, considering that there is no record of
scholarship on this issue in the context of municipal management in the state.
The study comprises literature research about sport management and sport
manager and quantitative research, an online questionnaire consisting of 24
questions sent via email to those responsible for the sport of the 497
municipalities in the state. Of these, 169 managers returned , allowing you to
identify that the manager of sports cities in the state is a 37 years old man;
degree in Physical Education with specialization in different area of sports
management, your municipality does not have any specific department of sport
(and leisure); holds a position of coordinator or director, it’s his first experience
in sports management and obtained that through political statement; exercises
the functions of planning, coordination and direction and organization, and this
last one it takes more time , depends on a higher-ranking manager for decision
making, the area of event activity is carried over, but believes it is needed more
training projects, the main activities are carried out the planning and execution
of events, project planning, customer service, promotion actions, relationships
with media and community, supervision of facilities and purchase of sports
equipment. In conclusion, we found that public organizations of the sport (and
pleasure) in the state have lean structures, the municipality may be an initial
opportunity for employment in the field of sports management, the position of
manager is vulnerable to partisan change in the prefectures, the manager
sports need to qualify both for its responsibility as the need for specific training
is necessary to develop actions qualification municipal sports manager for the
areas of events and projects.
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INTRODUÇÃO

Introdução

1. O PROBLEMA

O Brasil vive um período muito importante desportivamente, com a
realização da Copa do Mundo FIFA 2014, dos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro 2016 e de diversos eventos internacionais. Com isso, políticas públicas,
leis e investimentos estão aos poucos se tornando realidade para os
brasileiros, em um novo momento para o desporto.
O estado do Rio Grande do Sul, localizado no extremo sul do território
nacional, possui a quinta maior população (10.693.929 habitantes) e o quarto
maior PIB (252 milhões) do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Nele, a realidade desportiva não é
diferente do restante do Brasil e passa por grande transformação nos últimos
anos, liderada, principalmente, pela criação da Secretaria Estadual do Esporte
e do Lazer (SEL) e reestruturação da Fundação de Esporte e Lazer do Rio
Grande do Sul (FUNDERGS). Ambas as organizações estão reorganizando,
desenvolvendo e criando oportunidades para o desporto no estado. Entre as
principais realizações, está a Conferência Estadual de Esporte e Lazer,
ocorrida em 2011, que balizou políticas públicas para o setor.
A conferência definiu ações, metas e propostas que defendem “a
importância de uma gestão eficiente, comprometida com a criação de
programas amplos e descentralizados” (Secretaria Estadual do Esporte e do
Lazer e Fundação do Esporte & Lazer do Rio Grande do Sul, 2012), visando
promover o desenvolvimento do desporto em todo estado. Para tanto, é
relevante a aproximação das politicas públicas de âmbito estadual e municipal,
pois Menezes (2009) atenta à importância dos governos municipais
desempenharem ações relevantes voltadas para a garantia do desporto como
direito constitucional. É nos municípios, através de suas prefeituras, que a ação
governamental se faz sentir mais de perto nas comunidades e se relaciona
diretamente com o cidadão (Marcellino et al., 2007).
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Sendo o gestor desportivo parte fundamental do processo de
desenvolvimento do desporto (Chelladurai, 1999), ele adquire grande
importância no âmbito municipal (Gómez Tafalla & Mestre Sancho, 2005), uma
vez que é o responsável pelo conjunto de ações relativas à gestão desportiva
no município. É através dele que as políticas desportivas efetivamente se
tornam realidade para a população.
Aliado a isto, a Conferência Estadual também propôs ações visando à
formação, capacitação e atualização deste gestor, reconhecendo a importância
e a necessidade da qualificação do profissional. Segundo Mazzei e Bastos
(2012), é iminente a necessidade do aprimoramento da formação do
profissional para atuar na área. Para tanto, entendemos ser importante
identificar o perfil do gestor, apontando suas características, funções e
necessidades.
Considerando que não há registro de estudos acadêmicos sobre esta
temática no âmbito da gestão municipal no estado do Rio Grande do Sul, este
trabalho vem suprir esta lacuna, apontando questionamentos como: quem são
esses gestores? Qual sua formação? Que funções e atividades exercem? Em
quais necessita capacitação? Seus municípios possuem secretaria específica
para o desporto? Têm experiência na área de gestão desportiva? Possuem
envolvimento com as ações da SEL e FUNDERGS?
Assim, este estudo apresenta o seguinte problema: qual o perfil e quais
funções e atividades exerce o responsável pelo desporto dos municípios do
estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, pretende contribuir positivamente
na atuação e fortalecimento da gestão desportiva da sociedade gaúcha.
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2. OBJETIVO GERAL

Caracterizar o perfil do gestor desportivo dos municípios do estado do
Rio Grande do Sul.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar o perfil sociodemográfico dos gestores desportivos dos
municípios do Rio Grande do Sul;



Identificar o nível de formação dos gestores desportivos dos municípios
do Rio Grande do Sul;



Identificar o cargo e a experiência dos gestores desportivos dos
municípios do Rio Grande do Sul;



Identificar a existência de secretaria específica do desporto nos
municípios e o envolvimento dos gestores desportivos dos municípios do
Rio Grande do Sul com as ações da SEL e FUNDERGS;



Identificar as principais funções e atividades exercidas pelos gestores
desportivos dos municípios do Rio Grande do Sul e em quais entendem
necessitar maior capacitação.
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4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O estudo está dividido em quatro capítulos que descrevem os processos
desenvolvidos ao longo da pesquisa. Após uma breve introdução, contendo a
contextualização e apresentações da problemática e objetivos do trabalho,
seguem-se:
Capítulo I: reúne a revisão de literatura, abordando o desporto, a gestão
desportiva e o gestor desportivo, com ênfase nos autores de referência da
língua portuguesa.
Capítulo II: apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, instrumentos,
universo e amostra.
Capítulo III: procede a apresentação e discussão dos resultados
encontrados na pesquisa, realizando, principalmente, comparações com outros
estudos sobre o perfil dos gestores desportivos no Brasil.
Capítulo IV: segue a conclusão do trabalho e as considerações finais.
Citam-se, ainda, as referências bibliográficas e todas as informações
(anexo) utilizadas na coleta de dados que nortearam o presente estudo.
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Revisão de literatura

1. O DESPORTO

Pode-se considerar, inicialmente, que a palavra desporto encontra sua
origem no francês antigo de(s)port, derivado de se-de(s)porter, no sentido de
divertir-se, folgar (Junior, 2006). Para Tubino et al. (2007), o desporto, no seu
foco histórico, deve ser dividido em: Desporto Antigo, Desporto Moderno e
Desporto Contemporâneo.
O desporto da Antiguidade perdurou dos tempos antigos até a primeira
metade do século XIX. Eram atividades físicas/pré-desportivas, a maioria com
características utilitárias, que estavam inseridas na cultura das antigas
civilizações (chinesa, egípcia, etrusca, hitita e japonesa). As primeiras
manifestações desportivas surgiram dos gregos, com os jogos Fúnebres,
Píticos, Ístmicos, e principalmente os Jogos Olímpicos da Antiguidade (Tubino,
2010).
O desporto Moderno iniciou no século XIX com o inglês Thomas Arnold,
quando este codificou os jogos existentes com regras e competições e, assim,
surgiram as primeiras instituições desportivas. Com isto, o desporto deixou de
ser isoladamente jogo e passou a constituir-se em desporto institucionalizado,
surgindo os clubes desportivos originados do associacionismo (Tubino, 2010).
No final do século XIX, o educador, pensador e historiador Pierre de
Freddy, o Barão de Coubertin, resolveu restaurar a ideia e ideal olímpico,
fortemente abalados pelas guerras e confrontos, recriando o Comitê Olímpico
Internacional em 1894. Isto auxiliou as organizações internacionais, que na
época buscavam resolver os conflitos pelo uso da razão e das leis e não pelas
armas (Rubio & Mesquita, 2011). A partir deste momento, além do pilar ético do
associacionismo, o desporto ganhou seu segundo pilar: o Fair Play.
Na década de 1930, a política se aproximou do desporto quando Adolf
Hitler percebe a força incrível do mesmo. Isto repercutiu na Guerra Fria, onde o
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desporto começou a ter função política e a ser palco de disputas ideológicas.
Neste momento, as finalidades do desporto convergiram para os resultados,
para os recordes e para as vitórias, visando somente ao rendimento (Tubino,
2000).
Este uso político acabou se exacerbando e, além do surgimento da
sociologia desportiva, nasceu na Noruega o movimento “Desporto para Todos”,
afirmando que o desporto é para todos e não somente para alguns
predestinados (Tubino, 2000). Neste período, também ocorreram manifestos de
organismos internacionais, que reagiram às exacerbações do desporto de alto
rendimento e foram importantes nas reflexões sobre o sentido que as
competições desportivas estavam tomando, como exemplo o Manifesto do
Esporte, em 1964 (Tubino, 2010).
A partir destes movimentos, originou-se o Desporto Contemporâneo,
através da United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) em 1978, quando emite a Carta Internacional de Educação Física e
Esporte onde escreve que a atividade física ou prática desportiva é um direito
de todos. Nesta nova perspectiva, o desporto passou, na sua ampliada
abrangência social, a compreender todas as pessoas, independentemente das
suas idades e de suas situações físicas (Tubino, 2010).
Posteriormente à Carta da UNESCO, todos os documentos do desporto
passaram a também reconhecer o direito de todos às práticas desportivas,
defendendo a inclusão social no desporto. Um importante documento é a Carta
Europeia do Desporto, que entende desporto como:
todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação
organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da
condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a
obtenção de resultados na competição a todos os níveis (Conselho da
Europa, 1992).

Bento (2006) compreende que o desporto é concebido e interpretado
como fenômeno polissêmico e realidade polifórmica, múltipla e não singular:
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O desporto é um construto que se alicerça num entendimento plural e
num conceito representativo, agregador, sintetizador e unificador de
dimensões biológicas, físicas, motoras, lúdicas, corporais, técnicas e
táticas, culturais, mentais, espirituais, psicológicas, sociais e afetivas
(Bento, 2006 p.3).

Na perspectiva de Pires (2007), o desporto é uma atividade humana
composta por cinco elementos de conteúdo psicológicos, sociológico, político e
organizacional, sendo eles: jogo, agonística, movimento, instituição e projeto.
Como fenômeno social inerente ao processo de formação do homem, o
desporto constitui instrumento indisponível ao aperfeiçoamento cultural e físico
de cada pessoa. Em seus diferentes aspectos, a prática desportiva representa
uma

atividade

social

relevante,

possuindo

grande

interferência

nos

comportamentos, hábitos e costumes, e podendo introduzir benefícios de
natureza vária na promoção da qualidade de vida das populações
(Constantino, 2010).
Assim,

o

desporto

é

um

componente

crucial

da

sociedade

contemporânea (Reppold et. al., 2009), sendo a sua importância cada vez
maior, pelo que está presente em questões que vão da paz no mundo e
economia global até às do ambiente (Pires, 2007). Desta forma, pode ser
considerado uma das atividades econômicas que mais crescem nos mercados
globalizados, com a entrada de grandes corporações empresariais (Rocco,
2012), a ampliação da participação dos governos (recursos públicos destinados
a projetos e secretarias para tratar das políticas desportivas) e os enormes
recursos financeiros mobilizados pelos chamados megaeventos desportivos
(Reppold et al., 2009). Fatos estes que têm requerido métodos modernos de
gestão.
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1.1. O DESPORTO NO BRASIL

As atividades físicas praticadas no Brasil tiveram início com os índios,
primeiros habitantes do país, com movimentos rústicos de nadar, caçar,
próprios de sua subsistência e sobrevivência, além das danças, que tinham um
significado e ritual espiritual. Outra contribuição importante pertenceu aos
negros, que vindos para o Brasil como escravos, precisavam fugir em busca de
liberdade, nascendo à capoeira, espécie de luta, dança e jogo (Valente, 2011).
A Educação Física Escolar marcou, legalmente, o início da prática do
desporto na época do Brasil Império, mas as práticas físicas ligadas a qualquer
tipo de jogo/desporto eram reconhecidas como recreação. Mais adiante, na
ditadura militar, o desporto praticado na escola passou a ser de rendimento
(Tubino, 2010).
Segundo Tubino (2000), entre 1500 e 1941 o Brasil não possuiu
legislação desportiva. Em 1941, surgiu a primeira lei do desporto, o Decreto-Lei
n° 3.199, que criou o Conselho Nacional de Desportos (CND), responsável por
tutelar o desporto nacional e os Conselhos Regionais nos estados brasileiros.
Esta primeira legislação sofreu uma modernização com a Lei n° 6.251 de 1975,
mas que manteve os mesmos objetivos e a perspectiva única do rendimento,
permanecendo até 1988. É importante ressaltar que durante este período,
aparece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-lei n° 5.452 de
1943, que legalizou o tempo livre como direito dos trabalhadores, iniciando uma
preocupação com o lazer.
Com a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), o desporto
adquiriu grande importância e transformação no país, tornando-se uma
obrigação do Estado e um direito de todos, como constado na seção III, artigo
217, que trata do desporto:
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não
formais, como direito de cada um, observados:
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I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações,
quanto a sua organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de
alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não
profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de
criação nacional.
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça
desportiva, regulada em lei.
§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias,
contados da instauração do processo, para proferir decisão final.
§ 3º O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção
social.

Assim como ocorreu com os documentos internacionais, a Constituição
Federal também seguiu a Carta da UNESCO de 1978, que entre outras
mudanças, incluí o desporto educacional e o desporto de participação, este
vinculado ao lazer. É importante salientar que para Marcellino (2012), esta é
uma vinculação restritiva, pois, segundo o autor, o lazer é:
entendido como a cultura - compreendida no seu sentido mais amplo –
vivenciada (praticada ou fruída) no “tempo disponível”. É fundamental,
como traço definidor, o caráter “desinteressado” dessa vivência
(Marcellino, 2012 pp.16-17).

O desporto, a exemplo do turismo e das artes, é um dos conteúdos
culturais do lazer (Constantino, 2010), podendo estabelecer relações a partir
dos valores, do duplo aspecto educativo e dos gêneros do lazer (Marcellino,
1996). Isto ocorreu quando ao estreitar as propostas de lazer às de valores e
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interesses relacionados à saúde, à moral e à higiene, a área logo se aproximou
das discussões vinculadas à Educação Física, o que justifica em grande parte
a presença maciça dos profissionais desta área, até os dias de hoje, no âmbito
do lazer (Marcellino et al., 2007). É assim que, apesar de uma visão parcial e
restrita, atualmente o lazer está ligado ao desporto, principalmente com relação
a serviços públicos no âmbito estadual e municipal, como secretarias e divisões
de “Esporte e Lazer” (Marcellino, 1996).
A Constituição de 1988 também prevê a obrigatoriedade de o Estado
tornar viável os procedimentos de formulação e implantação de serviços
desportivos descentralizados nas três esferas de governo (União, Estados e
Municípios), utilizando meios e mecanismos institucionais e políticos, visando
ao processo democratizado e ao estabelecimento de mais eficiência e eficácia
na gestão desportiva (Menezes, 2009).
Este processo de descentralização é constatado nos artigos 4° e 25° da
atual lei vigente para o desporto, a Lei n° 9.615 de 1998 (Lei Pelé) - que
substituiu a Lei n° 8.672 de 1993 (Lei Zico), na qual avançou sobre princípios e
conceitos, extinguiu o CND e criou o Conselho Superior de Desportos. O artigo
4° trata que o Sistema Brasileiro do Desporto compreende: o Ministério do
Esporte; o Conselho Nacional do Esporte; o Sistema Nacional do Desporto; e
os Sistemas de Desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já
o artigo 25°, na seção V específica para este último sistema, institui:
Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios
sistemas, respeitadas as normas estabelecidas nesta Lei e a
observância do processo eleitoral.
Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios
de desporto, observado o disposto nesta Lei e, no que couber, na
legislação do respectivo Estado.

A Lei Pelé (Brasil, 1998), seguindo as mesmas características da
Constituição, também trata claramente de três formas de manifestação do
desporto:
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Art. 3° O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes
manifestações:
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas
assistemáticas

de

educação,

evitando-se

a

seletividade,

a

hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar
o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o
exercício da cidadania e a prática do lazer;
II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para
a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção
da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;
III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei
e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a
finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do
País e estas com as de outras nações.

Para Tubino (2010), as políticas públicas e as ações relativas às
manifestações desportivas fazem parte do elenco de responsabilidades do
Estado (poderes executivos, legislativos e judiciários da União, estados e
municípios) para que o desporto torne-se um meio de desenvolvimento da
sociedade. O autor descreve e salienta os princípios destas manifestações:


Desporto educacional, voltado para a formação da cidadania, deve
estar referenciado nos princípios da: inclusão, participação,
cooperação,

co-educação

e

co-responsabilidade.

Além

do

desenvolvimento desportivo e do desenvolvimento do espírito
desportivo.


Desporto de participação, também conhecido como Desporto-Lazer
ou Desporto do Tempo Livre, é praticado de forma espontânea e
tem como princípios a participação, o prazer e a inclusão.
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Desporto de rendimento é aquele praticado obedecendo a códigos
e regras estabelecidos por entidades internacionais, com a ética
devendo ser referência. Objetiva resultados, vitórias, recordes,
títulos desportivos, projeções na mídia e prêmios financeiros, tendo
como princípios a superação e o desenvolvimento desportivo.

Os preceitos legais da Lei Pelé levaram o governo federal e os estaduais
a incluírem o desporto nas suas atividades programáticas. Inicialmente, por
meio do Ministério da Educação, depois, do Ministério do Esporte e Turismo e,
atualmente, do Ministério do Esporte (criado em 2003), instituindo secretarias e
órgãos gestores deste segmento. O Ministério e demais entidades obtiveram
resultados significativos e fundamentais para o desenvolvimento do desporto
nacional, como: a Lei Agnelo-Piva, o Estatuto do torcedor, a Lei de Incentivo
Fiscal do Esporte, as Conferências Nacionais de Esporte, a realização dos
Jogos Panamericanos no Rio de Janeiro e o anúncio da Copa do Mundo de
2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil (Ramos, 2010).
Estes acontecimentos repercutiram favoravelmente na economia do
país. A importância econômica do desporto no Brasil é verificada no aumento
significativo do PIB1 total dos esportes, que no ano 2000 atingiu R$ 23,2
bilhões, em 2008 elevou-se para R$ 57,6 bilhões e em 2010 alcançou R$ 78,6
bilhões, significando neste último ano 2,14% do PIB total do país (Kasznar &
Graça, 2012).

1

Produto Interno Bruto representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e
serviços produzidos numa determinada região, durante um período determinado. O PIB é um
dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade
econômica de uma região (Kasznar & Graça, 2012).
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1.2. O DESPORTO NO RIO GRANDE DO SUL

No estado, assim como ocorreu com a Constituição Federal, o desporto
está presente em sua legislação máxima, a Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul de 03 de outubro de 1989, que na seção III destaca suas
obrigações e deveres para com ele:
Art. 232 - É dever do Estado fomentar e amparar o desporto, o lazer e a
recreação, como direito de todos, mediante:
I - a promoção prioritária do desporto educacional, em termos de
recursos humanos, financeiros e materiais em suas atividades-meio e
fim;
II - a dotação de instalações esportivas e recreativas para as instituições
escolares públicas;
III - o incentivo à pesquisa no campo da educação física, do desporto,
do lazer e da recreação;
IV - a garantia de condições para a prática de educação física, do lazer
e do esporte ao deficiente físico, sensorial e mental.
Parágrafo único - Os estabelecimentos especializados em atividades de
educação física, esportes e recreação ficam sujeitos a registro,
supervisão e orientação normativa do Estado, na forma da lei.
Art. 233 - Compete ao Estado legislar, concorrentemente, sobre a
utilização das áreas de recreação e lazer, e sobre a demarcação dos
locais destinados ao repouso, à pesca profissional ou amadora, e ao
desporto em geral, nas praias de mar, lagoas e rios.

Há poucos estudos que retratam a introdução do desporto no Rio
Grande do Sul, mas ela está diretamente ligada à sua colonização, marcada
pela presença de portugueses (a partir do século XVII) e a vinda de alemães e
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italianos da Europa (a partir do século XIX), que influenciaram a composição da
cultura gaúcha2.
Inicialmente, com fins militares, a ocupação foi se ampliando também
para fins de trabalhos agrícolas e após, principalmente, com italianos e
alemães, houve a instalação de indústrias. Na bagagem destes imigrantes foi
trazida a cultura lúdica caracterizada por diferentes jogos tradicionais, que
foram preservados nas novas terras, em alguns aspectos modificados, dando a
feição particular da miscigenação de culturas que hoje habitam o Rio Grande
do Sul (Burgos et al., 2005).
As práticas desportivas logo se desenvolveram com o surgimento das
primeiras associações desportivas em Porto Alegre, fundadas pelos teutobrasileiros3 na segunda metade do século XIX (Mazo & Gaya, 2006). Elas
envolviam principalmente a ginástica, o remo, o ciclismo e o turfe.
Com o intuito de regulamentar a prática desportiva nestas associações,
foi instalado no princípio da década de 1940, o Conselho Regional de
Desportos do Rio Grande do Sul (CRD/RS), decorrente da promulgação do
Decreto-Lei nº 3.199, que instituiu o Conselho Nacional de Desportos (CND) e
os Conselhos Regionais nos estados brasileiros (Pereira & Mazo, 2010). O
CRD/RS permaneceu em atividade até 2012, mesmo com a extinção do CND
em 1993, quando foi substituído pelo Conselho Estadual do Esporte do Estado
do Rio Grande do Sul (CEEERS) inserido no sistema desportivo estadual,
exercendo, principalmente, a competência de órgão consultivo e deliberativo do
Governo do Estado.
O sistema orgânico das práticas desportivas é formado pelo conjunto de
organizações (Zouain & Pimenta, 2003). As organizações desportivas públicas
são as unidades administrativas, as entidades, os órgãos ou as sociedades
criadas pelas administrações públicas para desenvolver as políticas públicas de

2
3

do Rio Grande do Sul; natural ou habitante do Rio Grande do Sul (Ferreira, 2010).
Descendentes de alemães nascidos no Brasil (Mazo & Gaya, 2006).
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desenvolvimento do desporto. Diferenciando-se em função do nível territorial
em que se desenvolvem (Roche, 2002).
Atualmente no estado do Rio Grande do Sul, a organização do desporto
é responsabilidade da Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer (SEL), órgão
máximo a nível estadual. A SEL é a encarregada de direcionar as ações com
relação às políticas públicas desportivas, sendo composta pelo Comitê Gestor
da Copa 2014 (CGCOPA), vinculado a Fundação de Esporte e Lazer do Rio
Grande do Sul (FUNDERGS), além de se relacionar com o CEEERS (figura 1).
Em um segundo nível e ligadas à SEL, encontram-se as Secretarias
Municipais de Esporte (e Lazer), órgãos responsáveis principalmente pelo
desporto em cada município do estado (exemplo na figura 2). Mas nem todos
os municípios possuem esta Secretaria específica do desporto, e quando isto
ocorre, o responsável pelo desporto estará vinculado à outra Secretaria (como
exemplo a cultura, na figura 3) ou ainda, pode não haver este responsável
direto.

Figura 1. Organograma da gestão pública desportiva no Rio Grande do Sul. Fonte: Autor, 2013

Figura 01. Organograma da gestão pública desportiva no Rio Grande do Sul. Fonte: Autor, 2013
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Figura 2. Organograma da Secretaria Municipal de
Esportes, Recreação e Lazer do Município de Porto
Alegre.
Fonte: site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Figura 3. Organograma da Secretaria de Desporto
e Cultura do Município de Passo Fundo.
Fonte: site da Prefeitura Municipal de Paso Fundo.

Como marcos legais importantes desta estrutura, apresentam-se:
Organograma da Secretaria Municipal de Esportes,
Recreação e Lazer do Município de Porto Alegre.
 Prefeitura
Lei nº 11.691
dede
20Porto
de novembro
Fonte: site da
Municipal
Alegre.



Figura 3. Organograma da Secretaria de Desporto
e Cultura do Município de Passo Fundo.
deFonte:
2001:site
institui
a FUNDERGS.
da Prefeitura
Municipal de Paso Fundo.

Lei nº 13.601 de 01 de janeiro de 2011: institui a SEL.

Figura 02. Organograma da Secretaria Municipal de
Figura 03. Organograma da Secretaria de
Esportes, Recreação e Lazer do Município de Porto
Desporto e Cultura do Município de Passo Fundo.
 Decreto-Lei nº 47.940 de 08 de abril de 2011: institui as Câmaras
Alegre.
Fonte: site da Prefeitura Municipal de Paso Fundo.
Fonte: site da Prefeitura
Municipal
de
Porto
Alegre.
Temáticas no Comitê Gestor da Copa 2014.



Decreto-Lei nº 48.070 de 19 de junho de 2011: institui a Conferência
Estadual de Esporte e Lazer.



Lei nº 13.924 de 17 de janeiro de 2012: cria a Lei de Incentivo ao
Esporte.
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1.2.1. SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE E DO LAZER

A Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer (SEL) foi criada pelo
governo do Rio Grande do Sul em 01 de janeiro de 2011, segundo a Lei n°
13.601. Tem por missão consolidar as atividades de desporto e lazer para
educar, integrar socialmente e promover saúde, bem-estar e melhoria da
qualidade de vida. Suas principais funções são de coordenar e executar a
política estadual de desporto, visando ao fortalecimento do Sistema Estadual
do Desporto, objetivando a difusão das atividades físicas, desportivas formais e
não formais, em todas as suas manifestações.
A SEL está diretamente ligada à criação da Lei de Incentivo ao Esporte
(PRÓ-ESPORTE/RS), pela Lei n° 13.924, que visa promover a aplicação de
recursos financeiros, integrantes do Programa, em projetos de fomento a
práticas esportivas formais e não-formais e ao desenvolvimento do esporte em
suas diversas modalidades. E, atualmente, coordena o Comitê Gestor da Copa
2014 e tem como órgão executor a Fundação Estadual de Esporte e Lazer
(FUNDERGS).

1.2.2. COMITÊ GESTOR DA COPA 2014

A mesma Lei n° 13.601 que instituiu a SEL, também aborda a criação do
Comitê Gestor da Copa 2014. Este comitê surgiu com a confirmação da cidade
de Porto Alegre como uma das sedes da Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil.
É responsável por gerenciar e articular ações entre as diferentes esferas do
poder público e a sociedade, visando a dotar o estado de todas as condições
para sediar o megaevento.
O órgão está estruturando em nove Câmaras Temáticas (Infraestrutura,
Estádios e Gramados, Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade,
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Desenvolvimento Turístico, Promoção Comercial e Tecnológica, Cultura,
Educação, Ação Social e Voluntariado, Transparência) e dois setores
específicos (Fan Fest e Comunicação Social).
Além de grandes investimentos na cidade de Porto Alegre, uma das
ações do Comitê é apoiar os municípios do estado a candidatarem-se como
Centro

de

Treinamento

de

Seleções,

possibilitando

destaque

e

desenvolvimento para a cidade.

1.2.3. FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

A Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (FUNDERGS) é
um órgão público-privado, executor das políticas e de fomento ao desporto e
lazer. Foi criada em 2001 através da Lei n° 11.691 e inicialmente estava
vinculada à Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, com o objetivo de
desenvolver e fomentar práticas desportivas, sendo responsável pela
promoção e desenvolvimento do desporto e do lazer, desde o acesso às
práticas em todos os níveis até o desporto de alto rendimento.
Em janeiro de 2011, por força da Lei n° 13.601, passa a ser vinculada à
SEL, criada no mesmo ano. É quando ocorre na entidade uma ampla
reformulação e reestruturação na forma de atuação, além da formatação do
quadro funcional, com ampliação e qualificação da equipe de trabalho através
das Leis n° 13.704 e n° 13.705.
Dentre esta nova forma de atuação, constatam-se ações visando à
capacitação do gestor desportivo, entre elas, os cursos de elaboração de
projetos e convênios, de administração desportiva (COB) e do SICONV
(convênios do governo federal). Já a importância e preocupação da
FUNDERGS com os municípios são refletidas nas realizações do 1° Seminário
Estadual de Gestão Pública e o 11° Seminário Nacional de Políticas Públicas
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de Esporte e Lazer, voltados para o gestor desportivo municipal, abordando
temáticas como: a nova realidade desportiva do Rio Grande do Sul; políticas
públicas de desporto e lazer; convênios; Lei de Incentivo Estadual; marketing
desportivo; e gestão dos megaeventos.
Ainda é responsabilidade da FUNDERGS administrar o Centro de
Treinamento Esportivo do Estado (CETE), importante espaço desportivo de
onde surgiram atletas como Daiane dos Santos (ginástica), João Derly (judô) e
Paulo André da Silva (vôlei), e os convênios para apoio do governo a projetos
desportivos, com mais de 500 realizações.

1.2.4. CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER

Uma grande ação da SEL em conjunto com a FUNDERGS, foi a
realização, em 2011, da Conferência Estadual de Esporte e Lazer, que teve o
objetivo de conhecer as demandas da comunidade gaúcha, construindo e
formatando ações, metas e propostas para balizar uma política pública
estadual. Esta Conferência foi de grande impacto para o desporto do estado,
pois abrangeu diversas entidades desportivas, instituições de ensino superior e
prefeituras, contando com 1,2 mil participantes e 204 municípios representados
(Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer e Fundação do Esporte e Lazer do
Rio Grande do Sul, 2012).
Nela apresentaram-se cinco eixos temáticos: Desporto Educacional,
Desporto de Rendimento; Desporto de Participação e Lazer; Programas,
Projetos e Eventos; e Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016.
Entre as principais ações, metas e propostas requeridas pela
comunidade gaúcha com relação à gestão desportiva municipal, baliza-se uma
maior interiorização da atuação do governo estadual, englobando o estado por
completo, o que não deixa de ir ao encontro do fomento e amparo do desporto
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como direito de todos, vigente na legislação. Também se destaca a
preocupação com o gestor desportivo, quando no eixo Programas, Projetos e
Eventos, a Ação 5 aborda a formação, capacitação e atualização de gestores
na área do desporto e lazer:
Criar e desenvolver políticas públicas/privadas de formação de
profissionais envolvidos na gestão do desporto e lazer de forma
permanente, sistemática e continuada. (Secretaria Estadual do Esporte
e do Lazer e Fundação do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, 2012,
p.43).

1.2.5. MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

O estado do Rio Grande do Sul (figura 4), com 497 municípios, é o
terceiro maior do Brasil em número de municípios, em um país com 26 estados
(mais o Distrito Federal) e mais de 5.500 municípios (IBGE, 2010). Dividido em
sete mesorregiões e 35 microrregiões, abrange municípios de pequeno porte
(menos de cinco mil habitantes), que representam a maioria no estado, até
grande porte (mais de 500 mil habitantes), como a capital Porto Alegre (quadro
1).
Quadro 1. Municípios do Rio Grande do Sul por habitantes.
Fonte: Autor, 2013 (adaptado de IBGE 2010).
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Figura 4. Mapa dos municípios do Rio Grande do Sul. Fonte: IBGE (2010).

Os Figura
municípios
são a unidade territorial básica do estado (Gómez Tafalla
Mapa dos municípios do Rio Grande do Sul. Fonte: IBGE (2010).
& Mestre Sancho, 2005). A legislação que rege a nível municipal é a Lei
Orgânica do Município, um conjunto de leis básicas que definem a estrutura e a
Figura 04. Mapa dos municípios do Rio Grande do Sul. Fonte: IBGE (2010).

organização municipal para o fiel desempenho de suas funções, operando
como uma espécie de Constituição municipal (IBGE, 2006).
Para o desporto, os municípios exercem papel fundamental na
concretização de políticas públicas, pois segundo Marcellino et al. (2007), são
neles, através de suas prefeituras, que a ação governamental se faz sentir
mais de perto nas comunidades e se relaciona diretamente com o cidadão.
Sampaio (2010) relata que diversos autores, entre eles Constantino
(1999), partilham da visão de que é o município que desenvolve meios pelos
que permitam o direito ao desporto, visando garantir a igualdade de direitos e
oportunidades quanto ao acesso e à generalização das práticas desportivas
diferenciadas, promovendo assim uma melhoria das condições de vida das
populações.
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Para

Menezes

(2009),

é

importante

os

governos

municipais

desempenharem ações relevantes voltadas para a garantia do desporto como
direito constitucional, pois como podemos perceber na Lei do maior município
do Rio Grande do Sul, o desporto consta seguindo as mesmas formas das
Constituições Federal e Estadual, sendo responsabilidade do governo e um
direito de todos:
Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do
Sul, de 03 de abril de 1990 que trata do desporto na secção VII:
Art. 191 – É dever do Município fomentar e amparar o desporto, o lazer
e a recreação, como direito de todos, mediante:
I – criação, ampliação, manutenção e conservação das áreas
esportivas, recreativas e de lazer, e dos espaços de manifestação
cultural

coletiva,

com

orientação

técnica

competente

para

o

desenvolvimento dessas atividades e tendo como princípio básico a
preservação das áreas verdes;
II – garantia do acesso da comunidade às instalações de esporte e lazer
das escolas públicas municipais, sob orientação de profissionais
habilitados, em horários e dias em que não se prejudique a prática
pedagógica formal;
III – sujeição dos estabelecimentos especializados em atividades de
educação física, esportes e recreação a registro, supervisão e
orientação normativa do Município, na forma da lei.

2. ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES

A organização é uma grande força da sociedade atual. Nascemos e
morremos dentro de organizações e quase tudo que acontece entre os dois
fatos envolve organizações formais de uma maneira ou de outra (Daft, 2002;
Mintzberg et al., 2006; Jones, 2010). Diariamente estamos em contato com
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organizações, se não participamos delas como membros, somos afetados
como clientes, pacientes, consumidores ou cidadãos (Chiavenato, 2010).
A vida da população depende intimamente das organizações e essas
dependem da atividade e do trabalho de pessoas. Todas as organizações são
constituídas por recursos humanos, que realizam atividades e esforços
coletivos, e recursos não-humanos, como recursos físicos e materiais,
financeiros e tecnológicos. Mas nenhuma é igual à outra, visto que cada
organização tem seus objetivos, pessoal, atividades, ideologia, problemas etc.
(Chiavenato, 2003).
A organização é uma unidade coordenada composta, no mínimo, de duas
pessoas que trabalham para atingir uma meta comum ou um conjunto de
metas (Gibson et al., 2006). É um sistema cooperativo racional, onde as
pessoas se dispõem a cooperar entre si de maneira racional e intencional para
alcançar objetivos e proporcionar resultados que individualmente não teriam
nenhuma condição de realizar (Chiavenato, 2010), além de necessariamente
interagir com o ambiente externo, como clientes, fornecedores e concorrentes
(Daft, 2002).
As relações entre indivíduos e grupos nas organizações criam
expectativas para o comportamento individual, gerando a necessidade de
desempenhar papéis. Alguns devem desempenhar papéis de liderança,
enquanto outros de seguidores (Gibson et al., 2006). Para isso, a organização
é dividida em seis partes básicas: núcleo operacional, linha intermediária, ápice
estratégico, tecnoestrutura, equipe de apoio e ideologia (Mintzberg et al. 2006)
(figura 5).
Segundo Mintzberg et al. (2006), na base de qualquer organização estão
seus operadores, aquelas pessoas que desempenham o trabalho básico de
fabricar produtos e prestar serviços e formam o núcleo operacional.
As organizações, exceto as mais simples, exigem pelo menos um gestor
em tempo integral que ocupe o que podemos chamar de ápice estratégico, de
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onde todo o sistema é supervisionado. À medida que a organização cresce,
são necessários mais gestores, que constituirão a linha intermediária.
Estabelecendo uma hierarquia de autoridade (linha hierárquica) entre o núcleo
operacional e o ápice estratégico, que são encarregados de estabelecer metas
e estratégias para atingi-las.
Ainda em organizações mais complexas e fora da linha hierárquica,
encontram-se a tecnoestrutura (quando necessita de outro grupo de pessoas
que também desenvolvem tarefas administrativas, chamadas de analistas), a
equipe de apoio (unidades auxiliares de um tipo diferente da organização, para
fornecer serviços internos) e por fim, toda organização ativa possui uma
ideologia, tradições e crenças da organização que diferenciam de outras
organizações e infundem uma certa vida ao esqueleto da estrutura.

Figura 5. Estrutura das organizações. Fonte: Mintzberg et al. (2006).

05. Estrutura
das organizações.
Fonte: Mintzberg
et significado
al. (2006).
Até Figura
este momento
abordamos
a organização
com o
de uma

entidade social, por exemplo, um clube ou hospital. Mas para Pires (2007),
organização

é

uma

palavra

polissêmica,

podendo

assumir

diversos

significados, como na frase: a organização, faz a organização da organização.
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As diferentes perspectivas do entendimento e utilização do conceito,
além de entidade social, são entendidas como:
 Ato de organizar, função administrativa que determina e agrupa as
atividades necessárias ao alcance dos objetivos e as atribui às
respectivas posições e pessoas;
 Estrutura organizacional, ou seja, o conjunto de órgãos e pessoas que
constituem o aparato administrativo da organização.

2.1. ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS

As organizações desportivas surgem a partir do associacionismo, que
como já visto, foi introduzido pelo inglês Thomas Arnold no século XIX. As
primeiras instituições desportivas foram ligadas ao atletismo e ao remo.
Atualmente, existem diversas organizações do desporto e diferentes
formas de agrupá-las. A seguir serão apresentadas as classificações de alguns
autores de diferentes países.
Roche (2002), na Espanha, classifica as organizações desportivas em
quatro grupos:


Organizações desportivas públicas;



Organizações desportivas privadas sem fins lucrativos;



Empresas de serviços desportivos;



Sociedades anônimas desportivas.
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Nos Estados Unidos, Pitts & Stotlar (2002) dividem as organizações
desportivas, dentro da segmentação de práticas desportivas, em:


Organizações desportivas de iniciativa privada



Organizações desportivas mantidas pelo governo



Organizações desportivas mantidas por sócios



Organizações desportivas não-lucrativas



Escolas de desporto



Academias de fitness e desportos

Já Rezende (2000) no Brasil, apresenta, sob a ótica da organização
como unidade social, dois grandes grupos:


Organizações que existem em função da atividade física, desportiva
e de lazer (entre eles: clubes e associações exclusivas desportivas;
academias;

ligas,

federações

e

confederações;

fundações,

instituições e comitês);


Organizações que possuem setores voltados para atividade física,
desportiva e de lazer (como: prefeituras, governos estaduais e
governo federal; clubes sociais; entidades representativas – SESC,
SESI e sindicatos).

Nota-se que, apesar de países distintos, todos os autores destacam as
organizações desportivas públicas, reforçando a importância do Estado no
desporto.
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3. GESTÃO

Mesmo antes das organizações que conhecemos, as pessoas já
trabalhavam segundo um calendário organizado, onde a gestão do tempo era
determinada pela natureza (sol, condições climáticas, estações do ano e
necessidades próprias de cada dia). A gestão existia numa perspectiva natural
(orgânica), muito diferente da perspectiva mecanicista (burocrática), que surgiu
a partir da revolução industrial, necessária para envolver o trabalho realizado
nas fábricas e nas burocracias das nações industriais do século XIX.
Segundo Pires (2007), gestão é o conjunto das funções de planejar,
organizar, comandar, coordenar e controlar, através das quais se providenciam
os meios para as organizações operarem e cumprirem a sua missão.
Mas devido à dinâmica cultural que cada povo, setor ou organização
imprime ao ato de gerir, encontramos para o conceito de gestão múltiplas
definições. Podendo assumir vários sentidos e diferentes significados para
diferentes grupos sociais, pois não basta aplicar as funções da gestão, é
necessário conhecer o ambiente cultural, econômico, social, político e
tecnológico onde elas estão a ser aplicadas (Pires & Sarmento, 2001).
Segundo Mintzberg (2010), a gestão é uma prática, aprendida
principalmente com a experiência e enraizada no contexto. Para o autor, ela é
vista dentro de um triângulo no qual a arte (visão e discernimento criativo), a
habilidade prática (experiência e aprendizagem prática) e a utilização da
ciência (análise e evidências sistemáticas) se encontram. Não existe “a melhor
maneira” de gerir, tudo depende da situação.
Entre seus sinônimos, encontra-se o termo administração (Ferreira,
2010), que segundo Chiavenato (2003), trata do planejamento, da organização,
da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão de
trabalho que ocorram dentro de uma organização. Apesar das definições serem
semelhantes, Gómez Tafalla (2003) e Rocha e Bastos (2011) assinalam que,
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assim como há autores que entendem como expressões cambiáveis, há os que
diferenciam. Mas com relação ao desporto, eles adotam o termo gestão, devido
a tradução livre de sport management, termo mais utilizado em inglês.

3.1. GESTÃO DESPORTIVA

A gestão desportiva é uma recente área de atuação profissional e de
investigação científica (Rocha & Bastos, 2011) e exercerá grande influência
sobre a indústria do desporto (Pitts & Stotlar, 2002).
A literatura da área aponta que o primeiro programa de gestão
desportiva teve início nos anos de 1960 na Universidade de Ohio, Estados
Unidos. A consulta realizada à universidade por um executivo do time de
basebol Los Angeles Dodgers, em busca de um profissional para administrar a
equipe, resultou na criação do curso de mestrado naquela instituição e o
primeiro nos Estados Unidos (Parks et al., 1998). O desenvolvimento dos
meios de comunicação e o aumento da demanda por produtos desportivos
foram os grandes responsáveis pelo aumento da complexidade na intervenção
profissional dos gestores, o que motivou o desenvolvimento da gestão do
desporto enquanto área acadêmica (Rocha & Bastos, 2011).
Apesar do surgimento nos Estados Unidos, com investigações
centradas na base do desporto universitário, das ligas profissionais, dos
espetáculos desportivos e da gestão de negócios, a gestão desportiva também
se desenvolveu inicialmente na Europa, mas com pesquisas voltadas para os
clubes e entidades de administração do desporto (federações, confederações e
administração pública) (Pires & Sarmento, 2001).
Com a expansão e desenvolvimento de diversos programas em nível de
bacharelado, mestrado e doutorado, ocorreu o surgimento de associações
profissionais preocupadas cientificamente com a gestão do desporto em
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diferentes continentes. Destacam-se: a North American Society for Sport
Management (NASSM), na América do Norte; a European Association for Sport
Management (EASM), na Europa; a Sport Management Association of Australia
and New Zealand (SMAAZ), na Austrália e Nova Zelandia; a Asian Association
for Sport Management (AASM), na Ásia; a African Sport Management
Association (ASMA), na África; a Asociación Latinoamericana de Gerencia
Deportiva (ALGEDE), na América Latina; e a Aliança Intercontinental de Gestão
Desportiva (AIGD), entre os países de língua portuguesa e espanhola.
Das principais associações, podemos destacar duas definições para a
gestão desportiva: Segundo a NASSM é “o corpo de conhecimentos
interdisciplinares que se relaciona com a direção, liderança e organização,
incluindo

dimensões

comportamentais,

ética,

marketing,

comunicação,

finanças, economia, negócios em contextos sociais, legislação e preparação
profissional” (DaCosta, 2005 p.92); Já para a EASM, são “os aspectos
estratégicos, organizacionais e de controle de atividades no domínio da
organização do desporto com o objetivo de: proporcionarem boas condições
para os utentes dos serviços desportivos; possibilitarem uma boa e efetiva
cooperação entre entidades voluntárias profissionais; permitirem um razoável
pagamento dos custos” (Pires, 2007 p.157).
A gestão do desporto é, essencialmente, a coordenação das atividades
que ocorrem dentro das organizações desportivas (Rocha e Bastos, 2011),
sendo o primeiro objetivo promover essas atividades, bem como produtos e
serviços (Mullin et al., 2004). Já para Pitts & Stotlar (2002), são todas as
pessoas, atividades, negócios e organizações envolvidas em produzir, auxiliar,
promover ou organizar produtos desportivos, de fitness e de recreação.
Embora tenha diferentes conceitos, de maneira geral a gestão do
desporto pode ser entendida como a aplicação dos princípios de gestão a
organizações desportivas (Rocha & Bastos, 2011), estabelecendo a interface
entre a gestão e o desporto de maneira a engendrar um quadro teórico que
fundamente a ação do gestor desportivo (Pires, 2007).
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4.1.1. GESTÃO DESPORTIVA NO BRASIL

No Brasil, a gestão desportiva surgiu como decorrência da introdução do
desporto organizado no país. A Escola de Educação Física da Universidade de
São Paulo foi pioneira nesta área, criando em 1978 o curso de especialização
em Administração Esportiva (Bastos, 2004).
Este surgimento foi uma exigência do desenvolvimento do desporto visto
que a “crescente evolução do desporto em todas as suas manifestações requer
a participação de pessoal competente para gerir as mais complexas situações
(...)” (Capinussú, 2005, p. 87). O autor se refere à importância do gestor
desportivo nos dias atuais, sem ignorar que anteriormente as organizações
desportivas tivessem um gestor, e salienta a necessidade de profissional
altamente qualificado e capacitado para desempenhar esta função.
Apesar de nos encontrarmos em um estágio inicial em termos de
formação acadêmica e pesquisas científicas, a criação de grupos de estudos
no país e a realização de congressos nos anos de 2005, 2008 e 2009 foram
usadas para difundir a gestão desportiva (Rocha & Bastos, 2011; Mazzei &
Bastos, 2012). Estes eventos impulsionaram o surgimento da Associação
Brasileira de Gestão do Esporte (ABRAGESP), que tem por finalidade
promover ações para consolidar a área no país.
Para Anchieta (2010), no Brasil, apesar do forte amadorismo e a
utilização, em geral, dos cargos mais altos de gestão desportiva como moeda
de troca para atendimento de interesses políticos diversos, se tem percebido a
tendência de mudanças no país. Os megaeventos Copa do Mundo de 2014 no
Brasil e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro deverão acelerar esta
tendência, exigindo gestores qualificados e capacitados.
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3.2. O GESTOR DESPORTIVO

O gestor é a pessoa responsável por toda a organização ou por uma de
suas unidades (Mintzberg et al., 2006; Mintzberg, 2010). Assim, seu papel é
essencial para uma organização ser bem sucedida e alcançar seus objetivos
(Paoli, 2004).
A ação do gestor desportivo torna-se cada dia mais ampla e completa,
exigindo sua permanente participação na vida da instituição (Capinussú, 2005).
Para Tubino et al. (2007), gestor desportivo é aquela pessoa que exerce
funções administrativas/gerenciais em associações desportivas. Conceito
similar ao de Bastos (2004), que compreende como o profissional responsável
pela coordenação geral (planejamento, organização, direção e controle) dos
programas de atividades desportivas desenvolvidas pelas organizações, e da
EASM, que define como aquele que gere as práticas desportivas utilizando um
conhecimento específico das organizações desportivas, através de uma
estratégia, um processo e um controle de atividades (Pires, 2007).
Há diferentes denominações utilizadas para o gestor desportivo,
variando de acordo com a organização e cargo ocupado, entre elas estão a de
dirigente,

diretor,

administrador,

coordenador,

supervisor,

presidente,

secretário, gerente e superintendente, que segundo Parks et al. (1998),
baseados na hierarquia de Mintzberg, podem ocupar três níveis dentro da
organização: gestor de topo, gestor intermediário ou gestor de primeira linha.
Estes diferentes níveis ocupados influenciam na ação do gestor, pois,
para Pires (2007), os presidentes de uma federação desportiva ou de um clube
têm necessariamente competências, responsabilidades e perfis de funções
diferentes das de um diretor técnico ou de um treinador. Quanto mais elevado é
o âmbito e o nível de responsabilidades mais se espera capacidade
intuitiva/política da parte dos gestores.
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No Brasil, o mais usual é que profissionais oriundos de qualquer área e
muitas vezes sem formação específica alguma, apenas o passado desportivo,
enfrentam o desafio da gestão desportiva, sem, contudo uma preparação
adequada. Mas atualmente, já não é mais possível admitir a transformação do
grande nome do desporto (ex-atleta) num gestor desportivo, apenas em
decorrência de sua trajetória desportiva, paixão e boa vontade de moralizar o
desporto (Zouain & Pimenta, 2003; Costa & Sarmento, 2012).
Também não é mais aceitável que o posto de gestor nas organizações
desportivas seja ocupado por um ex-professor ou técnico, sem possuir
obrigatoriamente a qualificação necessária para a função (Costa et al., 2011),
ou ter alcançado este cargo somente por indicação política - desconsiderando
os objetivos da organização, a qualificação e a competência do gestor - , o que
poderá acarretar no fracasso da organização em causa (Azevêdo, 2009;
Pedroso et al., 2010).
Pois, segundo Rezende (2000), quando um profissional é colocado em
um cargo administrativo de direção de uma organização, ele deixa de ser
apenas um profissional em seu campo de trabalho e passa a ser um
administrador, reduzindo suas exigências de domínio de habilidade técnica,
aumentando as necessidades de domínio de habilidade humana, conceitual e
de sua capacidade de gerenciar recursos humanos e materiais.
Assim,

para

Capinussú

(2005),

ao

administrador

desportivo

é

imprescindível saber trabalhar coordenadamente com as autoridades políticas,
saber obter e administrar recursos econômicos, saber criar as condições e
ocasiões para as competições de grande repercussão, saber se relacionar com
o público, e saber utilizar a imprensa e os meios informativos em geral de
forma justa e adequada, tendo sempre presente os objetivos pré-determinados
e a necessidade da parte técnica.
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3.3. FORMAÇÃO DO GESTOR DESPORTIVO

Como já visto, o gestor desportivo é fundamental para as organizações
desportivas se desenvolverem e a escassez de profissionais com capacitação
em gestão do desporto é apontada como um dos maiores problemas da área
(Bastos, 2004; Pedroso et al. 2010).
Para Menezes (2009), o grau de instrução e formação do gestor constitui
um indicativo importante para subsidiar políticas públicas de formação e
capacitação desses sujeitos. Para isto, Pires e Sarmento (2001) salientam que
sua formação necessita ser específica em gestão desportiva, englobando
diversas áreas do conhecimento, e que as licenciaturas em educação física já
não respondem mais às atuais necessidades do processo de desenvolvimento
do desporto.
Entre estas áreas, Pires (2007) considera importante o marketing,
turismo, recursos humanos, tecnologias da informação, relações internacionais,
planejamento estratégico e gestão de negócios e cita que os aspectos
fundamentais que um programa de gestão do desporto, na visão de Parkhouse
(1996), deve conter: domínio das atividades desportivas; gestão e competência
organizacionais em desporto; ética; marketing; comunicação; finanças;
economia do desporto; direito do desporto; política desportiva; e experiência de
terreno. Esta visão é semelhante às atuais determinações da Commission on
Sport Management Accreditation (Cosma), organização nos Estados Unidos
que normatiza e atualiza diretrizes para formação do gestor desportivo, dando
reconhecimento aos cursos norte-americanos existentes sobre componentes
que devem estar presentes nos currículos.
As visões de ambos os autores são relevantes na medida em que, a
mais de 10 anos atrás, já existiam nos Estados Unidos e na Europa diversos
cursos, sendo constatado por Pires e Sarmento (2001) em mais de 200
instituições universitárias norte-americanas e cerca de 50 cursos de graduação
na Europa, todos destinados ao gestor desportivo.
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No que diz respeito ao Brasil, assim como é uma área de atuação
recente, sua formação também é inicial, não existindo ainda cursos de pósgraduação stricto sensu específicos em gestão desportiva. Mas, apesar de
abaixo do relatado nos Estados Unidos e Europa, alternativas tem surgido nos
últimos anos, como cursos de graduação (um de bacharelado e 42 de
tecnólogos), cursos de especialização ou profissionalizantes lato sensu, e
cursos específicos para capacitar profissionais, oferecidos por entidades de
classe, universidades corporativas, empresas júnior de faculdades e por
entidades da administração do desporto (federações, confederações e Comitê
Olímpico Brasileiro) (Mazzei & Bastos, 2012; Mazzei et al., 2013).
Entretanto, a formação de profissionais ainda se dá, geralmente, em
cursos de graduação em Educação Física ou Desporto, que possuem
disciplinas relacionadas com a Administração em suas grades curriculares
(Mazzei & Bastos, 2012), além da gestão desportiva ser considerada um dos
campos de atuação do educador físico pelo CONFEF (Conselho Federal de
Educação Física).
Mas Bastos (2004) entende, assim como na literatura internacional, que
na gestão do desporto estão envolvidos, além dos conceitos e teorias da
administração, conhecimentos relativos à economia, marketing, legislação e
política, sendo recomendadas para um curso de pós-graduação, segundo
Capinussú (2005), as disciplinas:
Teoria Geral da Administração, Teoria Organizacional da Administração
Desportiva, Noções de Treinamento Desportivo, Legislação, Sociologia
e Psicologia Desportiva, Marketing Desportivo, Administração de
Programas

Desportivos

Comunitários,

Relações

Humanas

e

Comunicação de Massa, Administração de Recursos Humanos e
Materiais, Noções de Ciências Contábeis e Atuariais, Estatística,
Metodologia da Pesquisa, Planejamento de Projetos Desportivos,
Recreativos e Culturais, Informática e políticas Públicas do Desporto
(Capinussú, 2005, p. 92).

38

Revisão de literatura

De certa forma, uma das grandes dificuldades dos cursos de formação
no Brasil é que não existe um consenso ou padrão sobre as disciplinas,
persistindo diferença no currículo entre instituições de ensino da gestão
desportiva, ou em áreas afins (Mazzei et al., 2013). No entanto, para Mazzei e
Bastos (2012), algumas disciplinas são comuns à maioria dos programas:
marketing desportivo; finanças e contabilidade; recursos humanos; teoria
organizacional; planejamento estratégico; comunicação, administração e
políticas públicas; aspectos legais e direito do desporto; economia; dimensões
sociais, culturais e antropológicas do desporto; ética nas organizações, e
liderança e motivação no desporto.
Assim, fica evidente que a gestão desportiva é uma área que exige um
conhecimento multidisciplinar e que, devido à sua complexidade, para atuar
nela, se faz necessária uma formação específica.

3.4. FUNÇÕES E ATIVIDADES DO GESTOR DESPORTIVO

Segundo Ferreira (2010), no dicionário da língua portuguesa, função é o
desempenho de um ofício, serviço. Com relação à gestão, para Sarmento et al.
(2006) as funções se baseiam no planejamento, organização, coordenação,
direção, controle e avaliação.
Alguns autores (Chiavenato, 2003; Gibson et al., 2006; Rezende, 2000;
Zouain & Pimenta, 2003) sintetizam estas funções em quatro básicas:
planejamento, organização, direção e controle.
Segundo Chiavenato (2003):


O planejamento é uma das funções mais importantes do gestor,
pois serve de base para as demais. Engloba a definição de
objetivos, previsão orçamentária, análise interna e externa da
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organização, e pode ser dividido em operacional, tático e
estratégico.


A função de organização consiste em estruturar e integrar recursos
e órgãos e determinar as diversas atividades necessárias para o
alcance dos objetivos planejados.



A direção promove e garante o funcionamento da organização,
através da preparação, coordenação, liderança e motivação dos
recursos humanos.



A última função é o controle, elemento que irá verificar se a
atividade está ou não alcançando os objetivos e resultado
desejados. Através da verificação permanente (avaliação) das
etapas do processo, permite identificar erros e possibilitar sua
correção.

Mintzberg (2010), após anos de estudos, chegou ao modelo que
entende como mais abrangente da representação das funções do gestor. Para
o autor, elas ocorrem em três planos, do conceitual ao concreto: o das
informações, o das pessoas e diretamente para a ação.
No plano das informações aparecem a comunicação e o controle, no
plano das pessoas apresentam a liderança e a realização de conexões, e no
plano da ação, a execução e a negociação. Completando o modelo, ainda
constam a estruturação (conceber estratégias, estabelecer prioridades, etc.) e
a programação (do seu próprio tempo).
Uma das perspectivas da administração é alcançar objetivos por meio
das pessoas e atento aos melhores resultados. Acrescentam-se a isto a
comunicação e a tomada de decisões como duas funções essenciais do
administrador (Chiavenato, 2003). Tomar decisões é apenas uma das funções
de um executivo, mas quando são importantes, tornam-se uma função
específica, pois só ele as toma (Drucker, 1998). Já a comunicação faz-se
necessária tanto internamente, para estabelecer a cooperação do gestor com a
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equipe de trabalho, quanto externamente, entre o gestor e outras entidades
(Gibson et al., 2006). E para isto, de acordo com Mintzberg (2010), os gestores
tendem a preferir mídias informais de comunicação, especialmente as orais
(telefonemas e reuniões) e as eletrônicas (e-mail).
Para Drucker (1998), o trabalho do gestor é muito complexo, sendo
dividido em cinco categorias: fixar objetivos, organizar, motivar e comunicar,
avaliar e desenvolver pessoas. O autor ainda salienta que a utilização do
tempo é fundamental para o sucesso do administrador e, assim, deve-se ter o
cuidado de não trocar suas tarefas estratégicas em detrimento de tarefas
operacionais, comuns da organização.
Além destas funções básicas do gestor, há estudos que definem áreas
de atividades mais específicas para o desporto, estabelecidas pelo conjunto de
atividades, trabalhos ou tarefas do gestor desportivo. Para Gómez Tafalla e
Mestre Sancho (2005), as áreas de tarefas do gestor desportivo municipal, que
executam ou delegam, se concentram em finanças e contabilidade, instalações
desportivas, atividades desportivas, comercial e marketing, recursos humanos
e directivas propias.
Sarmento et al. (2006) além de destacarem em seu estudo as atividades
de gestão de recursos humanos, de eventos e de instalações desportivas,
acrescentam a gestão de projetos como as que ocupam mais tempo dos
gestores desportivos em Portugal. Segundo Roche (2002), os projetos são
elementos importantes na função do gestor, pois movimentam a organização
desportiva e promovem conexões entre o nível estratégico e operacional,
permitindo alcançar seus objetivos. Além disto, constituem a sistematização de
uma ideia, apresentando de maneira lógica sua forma e conteúdo (Poit, 2006).
Sobre o estudo apresentado por Sarmento et al. (2006), os autores
ainda analisaram as áreas de atividade com o nível de participação na
organização, constatando que dentre os gestores desportivos são os do vértice
estratégico aqueles que dedicam mais tempo as áreas de marketing, gestão
financeira e turismo desportivo.
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Outra área importante, e já citada, é a gestão de recursos humanos,
onde o rendimento das pessoas determina realmente o desempenho da
organização (Drucker, 2002), sendo essenciais para uma gestão eficaz
(Chelladurai, 1999). Mocsányi e Bastos (2005) destacam principalmente as
atividades de contratação, formação e promoção das relações de trabalho.
Joaquim et al. (2011) em estudo de revisão da literatura internacional
focado, além das funções, nas competências do gestor desportivo, destacam: o
planejamento, tanto de atividades, como de projetos e eventos; a gestão de
recursos humanos e financeiros, de instalações e de equipamentos; a
liderança; o marketing; e a coordenação de equipes. Dentre os estudos que
integraram esta revisão de literatura destacam-se, no âmbito dos municípios
portugueses, os de Costa (2002) e Nunes (2004). No primeiro houve uma
divisão dos gestores com funções de chefia, evidenciando atividades de
planejamento de projetos e orientações de políticas desportivas, e sem chefia,
com atividades voltadas para comunicação e concepção. Já no segundo
estudo, apresentaram-se as funções de gestão de recursos humanos e
atividades, além do marketing (Joaquim et al., 2011).
Também no âmbito municipal, mas com gestores de instalações
desportivas da Comunidade Valenciana, Gómez Tafalla et al. (2004)
identificaram que nesta área as tarefas que o gestor exerce são relacionadas
ao funcionamento geral, tais como supervisão da instalação, redação de
normas de funcionamento e uso, elaboração de horários e controle do material
para as atividades.
Já Valente (2011) observou, em trabalho com gestores desportivos dos
Centros de Esporte e Lazer de Manaus, a atividade de supervisão pedagógica
e técnica como a que mais ocupa o tempo dos responsáveis. Também ligada a
esta área, o estudo de Carvalho et al. (2013) constatou a função de
lecionação/docência como a mais importante e que despende maior tempo dos
gestores municipais do Distrito de Viseu, em Portugal.
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Por sua vez, Danylchuk e Chelladurai (1999) identificaram, no Canadá,
as atividades de liderança, definição de políticas, gestão financeira, resolução
de problemas, geração de receitas e tratamento de assuntos do departamento
desportivo, como as de maior importância e ocupação do tempo dentre 19
atividades questionadas.
Em estudo com gestores desportivos do Amazonas, Anchieta (2010)
identificou que a maioria dos pesquisados afirmaram ser tarefas do seu
cotidiano controlar os recursos materiais, redigir documentos formais e contatar
elementos em busca de apoio financeiro. Também sobre as atividades do
cotidiano mais referenciadas pelos gestores desportivos, mas no contexto
exclusivo das Federações, estão o planejamento desportivo e a captação de
recursos (Costa & Sarmento, 2012) e a elaboração de competições (Pedroso et
al., 2010).
Podemos perceber que, apesar dos autores não definirem sempre as
mesmas funções, as principais se baseiam no planejamento, organização,
direção e coordenação e controle e avaliação. Também se destacam como
funções importantes do gestor a comunicação e tomada de decisões. Para as
áreas de atividades do gestor desportivo, podemos agrupar, entre as
abordadas pelos autores, em recursos humanos, eventos, instalações,
financeira, marketing, administrativa, projetos, recursos materiais, turismo e
pedagógica.

3.5. ESTUDOS SOBRE PERFIL DO GESTOR DESPORTIVO NO BRASIL

A produção cientifica ainda se restringe a alguns temas, não sendo
compatível, quantitativamente e qualitativamente, com a necessidade do
desenvolvimento da gestão desportiva no país (Bastos, 2004).
O profissional capacitado na área tem se convertido em uma
necessidade em toda organização que queira administrar, gerar e ofertar
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corretamente seus recursos. Mas, pouco se estuda e conhece sobre o perfil
deste administrador, sua formação e campos de atuação (Azevêdo & Barros,
2004; Bastos, 2004).
Os estudos encontrados com relação ao perfil do gestor desportivo no
Brasil ainda são incipientes, mas nota-se um interesse recente dos
pesquisadores nesta área. Isto é constatado no maior número de publicações
nos últimos anos, entre elas estão artigos científicos e dissertações de
mestrado (quadro 2).
Quadro 2. Estudos sobre perfil do gestor desportivo no Brasil. Fonte: Autor, 2013.

Área de atuação

Região de
abrangência

Número de
sujeitos

Azevêdo et. al., 2004

Clubes de futebol

Distrito Federal

10

Azevêdo & Barros, 2004

Governo Federal

Brasil

19

Cidade de São Paulo

07

Brasil

10

Clubes de futebol

Distrito Federal

19

Empresas

Estados da Região Sul e
Sudeste

05

Secretarias Estaduais

Brasil

20

Federações desportivas

Estado de Pernambuco

07

Federações, Confederações e
Secretarias Estaduais de Esportes

Estado do Amazonas

44

Maroni et al., 2010

Equipes de voleibol

Brasil

23

Silva & Netto, 2010

Centros desportivos

Cidade de Manaus

07

Bastos et al., 2011

Rede de academias de fitness

Brasil

19

Centros de Esporte e Lazer

Cidade de Manaus

21

Couto et al., 2011

Governo, capital privado e
instituições sem fins lucrativos

Região metropolitana de
Belo Horizonte

60

Costa et al., 2011

Federações

Estado de Minas Gerais

10

Clubes esportivos

Cidade de Juiz de Fora

06

Neto & Voser, 2012

Academias de ginástica

Zona sul da cidade de
Porto Alegre

05

Santana et al., 2012

Academias

Brasil

263

Costa & Sarmento, 2012

Federações

Estado do Pará

15

Autor

Bastos et. al., 2006
Gomes & Mourão, 2007
Azevêdo & Spessoto, 2009
Maciel, 2009
Anchieta & Sarmento, 2009
Pedroso et. al., 2010
Anchieta, 2010

Valente, 2011

Nery & Capinussú, 2012

Clubes sócio-recreativos e
esportivos
Federações e Confederações
esportivas
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Como a gestão depende não só da tecnologia a ser gerida mas também
do contexto onde é realizada (Pires 2007), agrupamos os principais estudos
sobre perfil do gestor desportivo no Brasil em regiões que esses estudos
abrangeram, relacionando com a área de atuação do gestor.
Podem-se dividir as regiões de abrangência dos estudos em: nacional,
estadual e municipal.
Com o objetivo de estabelecer o perfil do gestor desportivo no âmbito
nacional, destacam-se os estudos de Azevêdo e Barros (2004), sobre o
profissional que atuou no planejamento e controle dos projetos desportivos do
governo federal, Gomes e Mourão (2007), com relação às mulheres que
atuaram na gestão de Federações e Confederações, Anchieta & Sarmento
(2009), abordando secretários estaduais de desporto, Maroni et al. (2010), no
âmbito do gestor de equipes profissionais de voleibol, Santana et al. (2012),
com relação a academias e redes de academias de fitness, e Bastos et al.
(2011), só com redes de academias de fitness.
Já outros estudos optaram por regiões mais restritas do país, como o de
Azevêdo et. al. (2004) e Azevêdo & Spessoto (2009), sobre os presidentes de
clubes de futebol do Distrito Federal, e Maciel (2009), com relação ao gestor de
lazer em empresas das regiões sul e sudeste. Pedroso et. al. (2010), Costa et
al. (2011) e Costa & Sarmento (2012), investigaram os gestores de
Federações, respectivamente, dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e
Pará, e Anchieta (2010), além de Federações, pesquisou sobre gestores de
Confederações, Secretarias Municipais e Estadual do Amazonas.
Com relação à abrangência municipal, relacionam-se os estudos de
Bastos et. al. (2006) e Nery & Capinussú (2012), sobre o gestor de clubes
sócio-recreativos e desportivos das cidades de São Paulo e Juiz de Fora,
respectivamente, Silva & Netto (2010) e Valente (2011), com relação aos
gestores dos centros desportivos de Manaus, Couto et al. (2011), que
pesquisaram no governo, capital privado e instituições sem fins lucrativos da
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região metropolitana de Belo Horizonte, e Neto e Voser (2012), que
investigaram o gestor de academias de ginástica da zona sul de Porto Alegre.
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1. INSTRUMENTOS E MÉTODO DE PROCEDIMENTO

O método científico trata-se de um conjunto de procedimentos lógicos e
de técnicas operacionais que permitem o acesso às relações causais
constantes entre fenômenos (Severino, 2007). Todas as disciplinas científicas
se caracterizam pela adoção de métodos de investigação que lhe são mais ou
menos peculiares (Marconi e Lakatos, 2010).
Esta pesquisa baseou-se na investigação quantitativa, cujo objetivo,
segundo Gaya (2008), é conhecer e descrever a realidade, lidando com dados
diretamente observados, assim como a maioria dos estudos na área de gestão
desportiva com relação ao perfil do gestor (Rocha & Bastos, 2011). Além disto,
é um estudo descritivo-exploratório por questionário, uma vez que pretende
demarcar ou delinear o perfil de determinada população através da formulação
de questões diretas por meio de um formulário previamente elaborado (Gaya,
2008). Para tal, também foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do
desporto, da gestão e do gestor desportivo.
Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa
Microsoft Office Excel 2010. Já a análise recorreu-se à estatística descritiva
(frequência, porcentagem, média e desvio padrão) cujos dados foram
agrupados em tabelas e gráficos com base nas questões propostas, o que,
segundo Marconi e Lakatos (2010), facilita a compreensão e interpretação das
informações.

1.1. COLETA DOS DADOS

Para coleta dos dados foi utilizado um questionário online encaminhado,
via e-mail para os 497 municípios, diretamente para o contato do responsável
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pelo desporto (quando se possuía) ou para o contato geral do município. No
corpo do e-mail constavam explicações sobre o estudo, objetivos e
informações do pesquisador, além de esclarecer que a participação era de
forma voluntária. Nos e-mails enviados aos contatos gerais dos municípios,
ainda solicitava-se o encaminhamento para o responsável pelo desporto, ou,
no caso de não haver um responsável, confirmasse a informação.
Optou-se pelo encaminhamento do instrumento de pesquisa via e-mail
devido ao grande número de municípios, assim possibilitando uma maior
abrangência e praticidade de envio e resposta. Para retorno dos questionários
foi dado o prazo de quatro semanas, entre os meses de junho e julho de 2013.
Dentro deste período foram encaminhados três e-mails:
1° e-mail: inicial para todos;
2° e-mail: 20 dias antes do término do prazo para aqueles que não
retornaram;
3° e-mail: uma semana antes do término do prazo para aqueles que não
retornaram.
Os endereços eletrônicos dos gestores e municípios foram adquiridos
em duas fases, sendo criada uma tabela para melhor armazenamento e
controle das informações. A primeira foi através de abordagens aos
participantes do 11° Seminário Nacional de Políticas Públicas de Esporte e
Lazer e contatos com a FUNDERGS e a Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS). Após, realizou-se a segunda
fase, para identificação dos e-mails faltantes, com consultas a internet através
dos Web Sites dos municípios e do governo estadual.
Neste processo, houve duas dificuldades principais. Uma delas foi
adquirir o contato dos gestores, problema decorrente de e-mails desatualizados
e Web sites sem informações. E outra, depender de terceiros, geralmente
vinculado ao gabinete da prefeitura, para encaminhar o questionário ao
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responsável pelo desporto, no caso daqueles que foram enviados aos contatos
gerais dos municípios.

1.1.1. QUESTIONÁRIO

O instrumento utilizado foi um questionário fechado online (anexo 1),
através da ferramenta Google Drive (formulário). Para elaboração deste, foram
usados alguns parâmetros dos estudos de Gómez Tafalla (2003), Sarmento et
al. (2006), Anchieta (2010) e Valente (2011) sobre perfil de gestores
desportivos e o censo do IBGE (2006) sobre o desporto, adaptando para a
realidade da população e objetivos do estudo.
Assim, o questionário foi composto por questões abertas e fechadas
(múltipla escolha e respostas múltiplas), apresentando 24 perguntas divididas
em três dimensões:
1. Sociodemográficas, relacionadas ao gênero, idade, estado civil,
formação acadêmica e naturalidade;
2. Organização e gestão, abordando questões sobre a Secretaria
Municipal,

cargo,

experiência

em

gestão

desportiva,

filiação

partidária, atividade atlética e participação em ações da SEL;
3. Funções e atividades do gestor desportivo, composta por perguntas
relacionadas às funções exercidas, coordenação, comunicação,
tomada de decisão e atividades, sendo estas divididas em 10 áreas
(administração,
desportivas,

eventos

projetos,

desportivos,

recursos

financeira,

humanos,

recursos

instalações
materiais,

marketing, pedagógica e turismo).
Depois de elaborado, o questionário foi submetido à análise de peritos
com experiência em gestão desportiva e conhecimento na área de gestão
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municipal. Por último, com o objetivo de detectar pontos fracos no
planejamento e na instrumentação (Cooper & Schindler, 2003), foram
realizados dois testes pilotos. O primeiro teve como objetivo a compreensão
teórica, sendo realizado através de preenchimento manual, e contou com a
colaboração de gestores desportivos municipais participantes do 11° Seminário
Nacional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, sendo importante para o
ajuste do enunciado de algumas questões visando a melhor compreensão dos
respondentes.
O segundo teste baseou-se no funcionamento da ferramenta, com o
objetivo de verificar se haviam dificuldades ou dúvidas com relação ao
recebimento do e-mail, ao texto explicativo, ao funcionamento do questionário
online e ao armazenamento das respostas. Ao final deste teste, que contou
com a participação de três pessoas leigas ao assunto, a ferramenta
demonstrou-se apta, não sendo registrados problemas.

2. UNIVERSO E AMOSTRA

O universo do estudo é formado pelos gestores responsáveis pelo
desporto de cada um dos 497 municípios que compõem o estado do Rio
Grande do Sul. Tendo em vista que quatro municípios responderam não
possuírem gestores desportivos no momento da coleta e que a participação era
optativa, a amostra foi constituída por 169 gestores que retornaram o
questionário.
Os municípios participantes estão em destaque na figura 6, onde se
percebe a presença de cidades em todas as sete mesorregiões e 35
microrregiões do estado. Além disto, a amostra segue uma divisão dos
municípios por habitantes (quadro 3) semelhante a do universo.
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Figura 6. Municípios do Rio Grande do Sul participantes do estudo. Fonte: Autor, 2013.

Figura 06. Municípios do Rio Grande do Sul participantes do estudo. Fonte: Autor, 2013.

Quadro 3. Municípios da amostra por habitantes. Fonte: Autor, 2013.

53

Metodologia

54

CAPÍTULO III. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
DOS RESULTADOS

Apresentação e discussão dos resultados

Após análise dos dados, para facilitar a visualização e compreensão,
optou-se por apresentar e discutir os resultados conforme as respostas obtidas,
relacionando, principalmente, com outros estudos sobre perfil do gestor
desportivo no Brasil.

1. GÊNERO

Dos gestores que compuseram a pesquisa, 83% são do gênero
masculino e 17% do feminino. Estes resultados também são verificados na
grande maioria dos estudos sobre gestores desportivos de diversos segmentos
no Brasil (Anchieta, 2010; Anchieta & Sarmento, 2009; Azevêdo & Spessoto,
2008; Azevêdo et al., 2004; Bastos et al., 2006; Couto et al., 2011; Costa &
Sarmento, 2012; Costa e al., 2011; Maciel, 2009; Pedroso et al., 2010; Maroni
et al., 2010; Nery & Capinussú, 2012), onde todos apresentam mais de 80%
dos gestores homens. Apesar de estudos (Azevêdo & Barros, 2004; Bastos et
al. 2011; Santana et al. 2012; Valente, 2011) perceberem mudanças com
relação a maior presença de mulheres na gestão desportiva brasileira, número
de trabalhos demonstram que ainda há uma tendência do responsável pelo
desporto ser do gênero masculino. Não sendo diferente na gestão desportiva
municipal do Rio Grande do Sul.

Gênero
Feminino
17%

Masculino
83%

Gráfico 1. Gênero. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 01. Gênero. Fonte: Autor, 2013.
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2. IDADE

Com relação à idade, esta variou entre 20 anos e 66 anos, apresentando
média de 37,28 anos com desvio padrão de 9,8. A maioria dos gestores
concentrou-se na faixa etária entre 30 e 39 anos (39%), o que é semelhante ao
encontrado por Bastos et al. (2011) e Santana et al. (2012), onde a
predominância dos gestores se concentravam nestas idades. Mas os
resultados acima referenciados (média e faixa etária) são inferiores aos
indicados pela maioria dos estudos brasileiros, onde há predomínio dos
gestores na faixa etária e média de idade acima dos 40 anos (Anchieta, 2010;
Azevêdo & Barros, 2004; Azevêdo & Spessoto, 2008; Azevêdo et al., 2004;
Bastos et al., 2006; Costa & Sarmento, 2012; Costa et al., 2011; Gomes &
Mourão, 2007; Nery & Capinussú, 2012; Pedroso et al., 2010; Valente, 2011).
Também é importante destacar a faixa etária de até 29 anos, que
correspondeu a 24% dos gestores pesquisados, resultado mais elevado que os
de Bastos et al. (2006), com nenhum gestor; Anchieta (2010), com 5%; Valente
(2011) e Maroni et al. (2010), com 9%; e Bastos et al. (2011), com 21% desta
faixa etária. Desta forma, verificamos a tendência de gestores mais jovens na
administração desportiva municipal do Rio Grande do Sul, em relação ao perfil
do gestor desportivo no Brasil.

Idade
mais de de
50 anos
13%

até 29
anos
24%

de 40 à 49
anos
24%
de 30 à 39
anos
39%

Gráfico 2. Idade. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 02. Idade. Fonte: Autor, 2013.
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3. ESTADO CIVIL

O atual estudo foi formado predominantemente por gestores casados
(57%), isto vai ao encontro de todos os estudos sobre perfil que abordaram o
estado civil dos gestores no Brasil (Anchieta, 2010; Azevêdo & Spessoto 2008;
Azevêdo et al. 2004; Bastos et al., 2006; Costa & Sarmento, 2012; Nery &
Capinussú, 2012; Valente 2011). Com este dado, concordamos com Valente
(2011) quando percebe que a experiência pessoal pode auxiliar na gestão, mas
não é um fator determinante nas ações do gestor desportivo.

Estado Civil
Divorciado
6%

Viúvo
0%
Solteiro
37%

Casado
57%

Gráfico 3. Estado civil. Fonte: Autor, 2013.

4. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Gráfico 03. Estado civil. Fonte: Autor, 2013.

Da totalidade dos gestores estudados, 92 (55%) possuem o ensino
superior completo. As áreas de formação são diversas, mas sobressai-se a
Educação Física com 59%. Estes dados obtidos com relação à predominância
do ensino superior completo e da formação em Educação Física vão ao
encontro dos resultados de Bastos et al. (2006), Bastos et al. (2011), Maciel
(2009), Maroni et al. (2010), Santana et al. (2012) e Valente (2011), com a
ressalva que nestes estudos houve uma porcentagem mais elevada sobre os
gestores com ensino superior completo, variando de 80% a 100%, mas são
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superiores quando comparados aos gestores de municípios e de federações do
Amazonas (Anchieta, 2009), que apresentaram 42% possuindo ensino superior
completo sendo 28% na área de Educação Física. É importante destacar que
em estudo com os secretários de desportos dos estados brasileiros, de
Anchieta e Sarmento (2009), a formação principal foi o direito, o que difere do
resultado deste trabalho e pode ser causado pela diferença de cargos.

Escolaridade
Ensino
Fundamental
Incompleto
5%

Ensino
Superior
Completo
55%

Ensino
Fundamental
Completo Ensino
2%
Médio
Incompleto
2%
Ensino
Médio
Completo
21%
Ensino
Superior
Incompleto
15%

Gráfico 4. Escolaridade. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 04. Escolaridade. Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 5. Área de formação do curso superior. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 05. Área de formação do60
curso superior. Fonte: Autor, 2013.
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Dos 92 gestores formados, 56 (61%) possuem pós-graduação. A
especialização (pós-graduação lato-sensu) representa a grande maioria (96%),
com destaque para as áreas de treinamento desportivo e educação física
escolar. Já o grau de mestre (pós-graduação strictu senso) foi exposto por dois
gestores (4%), nas áreas de educação e biomecânica, enquanto o doutorado
foi nulo. Sobre a participação na pós-graduação, estes resultados corroboram
com os de Bastos et al. (2006), Maciel (2009), Valente (2011) e Bastos et al.
(2011). Já com relação à área de especialização, eles diferem do último
estudo, que apresentou a administração/marketing como mais identificada.
Apesar da maioria dos responsáveis pelo desporto dos municípios
gaúchos possuírem o ensino superior completo, este percentual é inferior
quando comparado a outros segmentos, refletindo preocupação na formação
escolar deste gestor. Já com relação aos gestores graduados, a tendência na
formação em Educação Física indica que possuem o conhecimento desportivo,
seguindo o perfil do gestor brasileiro, mas poucos apresentam especialização
em gestão desportiva. O que é essencial para o gestor, pois segundo Pires e
Sarmento (2001) e Capinussú (2005), para exercer a gestão desportiva
necessita-se de uma formação ampla e diversificada, que a simples graduação
em educação física não confere.

Pós-graduação
Mestrado
4%

Doutorado
0%

Especialização
96%

Gráfico 6. Pós-graduação. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 06. Pós-graduação. Fonte: Autor, 2013.
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5. SER NATURAL DO MUNICÍPIO

De acordo com o gráfico 7, o estudo aponta que a maioria (63%) dos
gestores nasceu no município onde exerce a função. Isto demonstra que,
apesar do grande número de municípios no estado do Rio Grande do Sul
(IBGE, 2010), o gestor desportivo tende a atuar em sua cidade natal, o que não
ocorre no Amazonas, onde Anchieta (2010) identificou número reduzido de
gestores municipais naturais do local de trabalho. Um dos motivos pode ser,
reforçando a ideia, de que os municípios gaúchos são uma oportunidade inicial
de emprego na área. Outro possível motivo é que por já estarem inseridos no
local, possuem o conhecimento das particularidades da região, condição
essencial para se gerir, segundo a afirmação de Pires e Sarmento (2001) de
que não basta aplicar as funções da gestão, é necessário conhecer o ambiente
cultural, econômico, social, político e tecnológico onde elas estão a ser
aplicadas.

Natural do Município
Não
37%
Sim
63%

Gráfico 7. Natural do Município onde exerce função? Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 07. Natural do Município onde exerce função? Fonte: Autor, 2013.
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6. MUNICÍPIO POSSUI SECRETARIA ESPECÍFICA DO DESPORTO (E
LAZER)

Do total dos municípios participantes deste estudo, 132 (78%) não
possuem secretaria específica do Desporto (e Lazer). Isto significa que a
maioria das prefeituras associa-o/subordina-o a outra secretaria. Este elevado
número pode ser decorrente da legislação, pois segundo a Lei Pelé (Brasil,
1998), aos municípios é facultado constituir sistemas próprios de desporto.
Atrelado a isto, no estado do Rio Grande do Sul a maioria dos municípios são
de pequeno porte (menos de 5 mil habitantes) (IBGE, 2010), dos quais apenas
9% apresentaram possuir a secretaria, indicando tender a organizações mais
simples, se preocupando primeiramente com problemas voltados para saúde,
educação, segurança e transporte. Assim, o desporto (e lazer) acaba por ficar
com uma importância secundária, associado/subordinado a outra secretaria.
A Secretaria de Educação é a que mais foi relacionada, assinalada em
97 (73%) dos 132 municípios. Com destaque, ainda surgem as secretarias de
Turismo e Cultura, mencionadas 33% e 30%, respectivamente. Esta ligação
com a Educação pode ser resultado do vínculo que o desporto tem com
relação aos aspectos sociais, e ainda por possuir uma manifestação
educacional. Além disto, há uma tendência, que ocorreu tanto a nível Federal
como Estadual, do desporto (e lazer) inicialmente estar associado à educação
e depois ao turismo, antes de possuir órgão específico.

Secretaria Específica do
Desporto (e Lazer)
Sim
22%

Não
78%

Gráfico 8. Município possui secretaria específica do Desporto (e Lazer)?
Fonte: Autor, 2013.
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Fonte: Autor, 2013.

Apresentação e discussão dos resultados

Secretaria associada/subordinada
132
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0

97

43

40

10
3
Cultura

Educação Juventude

0

0

Saúde Segurança Turismo

Outros

Gráfico 9. Secretaria que Desporto (e Lazer) esta associada/subordinada.
Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 09. Secretaria que Desporto (e Lazer) esta associada/subordinada.

7. MANIFESTAÇÕES DESPORTIVAS
QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVE
Fonte: Autor, 2013.
AÇÕES

Com relação às manifestações desportivas, segundo a Lei Orgânica da
maioria dos municípios, há uma responsabilidade e preocupação maior com o
Desporto de Participação/Lazer e Educacional em detrimento do Rendimento,
na medida em que o dever fundamental é fomentar e amparar o desporto, o
lazer e a recreação, como direito de todos.
Assim, os resultados do estudo são coerentes com a legislação, quando
quase a totalidade (96%) dos municípios pesquisados desenvolvem ações
voltadas para o Desporto Participação/Lazer. Uma parcela expressiva (73%)
também se preocupa com ações para o Desporto Educacional, já o Desporto
de Rendimento aparece como a manifestação que menos é desenvolvida
(28%) nos municípios.
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Gráfico 10. Manifestações desportivas que o Município desenvolve ações. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 10. Manifestações desportivas que o Município desenvolve ações. Fonte: Autor, 2013.

8. CARGO QUE EXERCE NA PREFEITURA MUNICIPAL

No gráfico 11, percebemos que os cargos mais exercidos pelos gestores
pesquisados são de secretário (34%), coordenador (32%) e diretor (24%).
Apesar de distribuídos, há uma diferença de importância, influência e funções
entre estes cargos, pois levando em consideração a divisão de Mintzberg et al.
(2006), podemos considerar o secretário como parte do ápice estratégico,
enquanto coordenador e diretor encontram-se na linha hierárquica. Assim, a
maioria dos responsáveis pelo desporto nos municípios do Rio Grande do Sul
exercem cargos de coordenação ou direção (56%) - o que pode ser
influenciado pelo desporto (e lazer), na grande parte dos municípios, estar
associado/subordinado a outra secretaria –, não estando no topo da
organização.
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Cargo que exerce
Assessor
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Outros
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Gerente
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Gráfico 11. Cargo que exerce na Prefeitura Municipal. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 11. Cargo que exerce na Prefeitura Municipal. Fonte: Autor, 2013.

9. FORMA QUE ASSUMIU O CARGO E SE É FILIADO A PARTIDO
POLÍTICO

Neste estudo, a grande maioria (80%) dos gestores assumiu o seu atual
cargo através de indicação política. Este dado relaciona-se com o vínculo
partidário destes gestores, onde 76% informou ser filiados a algum partido
político.
Nota-se que os órgãos públicos tendem a ter esta relação, pois grande
parte dos gestores desportivos das secretarias municipais do Amazonas
(Anchieta, 2010) e dos secretários estaduais do Brasil (Anchieta & Sarmento,
2009) está vinculado a partidos políticos. O que não acontece em outras
organizações, como clubes sócio-desportivos (Bastos et al., 2006), academias
de fitness (Bastos et al., 2011) e federações desportivas (Pedroso et al., 2010),
quando o acesso ao cargo ocorre através de seleção interna pelo setor de
recursos humanos ou eleição. Esta constatação é muito preocupante, pois para
Azevêdo (2009), quando uma organização que lida com desporto forma o seu
quadro de gestores, deve levar em consideração os objetivos da organização,
a qualificação e competência do gestor que irá assumir o cargo. Caso isso
tenha como base eleições políticas, indicação de pessoas para serem de
confiança, poderá acarretar no fracasso da organização em causa.
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Forma que assumiu cargo
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80%

Gráfico 12. Forma que assumiu o cargo. Fonte: Autor, 2013.

Filiado a partido político
Gráfico 12. Forma que assumiu o cargo. Fonte: Autor, 2013.
Não
24%

Sim
76%

Gráfico 13. Se é filiado a partido político. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 13. Se é filiado a partido político. Fonte: Autor, 2013.

10. TEMPO QUE ATUA NO CARGO E NA ÁREA DE GESTÃO DESPORTIVA

Conforme os dados apresentados no gráfico 14, a maioria dos gestores
desportivos está no atual cargo a menos de um ano (68%), enquanto o
segundo maior período registrado foi entre três e cinco anos (16%) de atuação.
Dados diferentes dos 12 anos identificados por Costa et al. (2011), dos 6 a 10
anos por Bastos et al. (2011) e dos 3 a 5 anos por Pedroso et al. (2010). Esta
diferença pode ser justificada pela época da pesquisa, pois ocorreram eleições
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municipais no ano anterior (2012). Assim, muitos municípios acabam trocando
de prefeitos, que por sua vez normalmente alteram os funcionários de cargos
políticos. E como constatado no item anterior que a grande maioria dos
gestores desportivos acessou ao cargo por indicação política, estes são
substituídos, comprometendo o desenvolvimento do trabalho.

Tempo que atua no cargo
de 6 a 8
anos
2%
de 3 a 5
anos
16%

mais de 8
anos
5%

de 1 a 2
anos
9%

menos de 1
ano
68%

Gráfico 14. Tempo que atua neste cargo. Fonte: Autor, 2013.

Já o gráfico 15 demonstra que a maioria dos pesquisados (65%) não
exerceu outroGráfico
cargo14.em
gestão
desportiva
além
do Autor,
atual,2013.
comprovado pelo
Tempo
que atua
neste cargo.
Fonte:
tempo de atuação no cargo ser similar ao tempo de atuação na área de gestão
desportiva (gráfico 16). Pois este apresentou predominância para experiência
há menos de um ano (41%), seguido do intervalo de três a cinco anos (20%).
Isto difere do encontrado por Anchieta (2010), que em seu estudo, 66%
afirmaram ter tido experiências anteriores como gestor. Assim, é mais um dado
que reforça a ideia de que o município é uma oportunidade inicial de emprego
na área, sugerindo que o atual cargo desempenhado pelo gestor é a sua
primeira experiência com a gestão desportiva. Apesar destas indicações,
também se percebe responsáveis pelo desporto com uma larga experiência na
gestão, notando-se, nos resultados encontrados, uma parcela interessante que
atua na área a mais de nove anos (20%).
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Exerceu outro cargo na
gestão desportiva
Sim
35%
Não
65%

Gráfico 15. Exerceu outro cargo em gestão desportiva além do atual?
Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 16. Tempo que atua na área de gestão desportiva. Fonte: Autor, 2013.

11. EXERCE OUTRA ATIVIDADE ALÉM DA GESTÃO DESPORTIVA
Gráfico 16. Tempo que atua na área de gestão desportiva. Fonte: Autor, 2013.

Os resultados obtidos demonstram uma pequena diferença, mas com
predominância entre os gestores que não exercem (53%) aos que exercem
(47%) outra atividade além da gestão desportiva. Entre as principais atividades
paralelas destaca-se a de professor, profissão de 25 dos 79 gestores que
exercem outra atividade.
Este resultado é muito semelhante ao encontrado por Maroni et al.
(2010), onde 55% dos gestores de voleibol pesquisados não exercem outra
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atividade e 45% exercem, e também vai ao encontro de Bastos et al., (2006)
quando a maioria não exerce outra atividade. Mas difere dos demais estudos
de Anchieta (2010), Azevêdo et al. (2004), Costa et al. (2011), Pedroso et al.
(2010) e Valente (2011), que identificaram a atividade de gestor não sendo sua
ocupação principal. O que não torna um fator negativo, pelo contrário, pois
segundo Anchieta (2010), devido à complexidade da atividade o ideal é a
dedicação integral a gestão desportiva.

Exerce outra atividade
além da gestão
Sim
47%
Não
53%

Gráfico 17. Exerce outra atividade além da gestão desportiva?
Fonte: Autor, 2013.

Gráfico
17. Exerce outra atividade além da gestão desportiva?
12. ATIVIDADE
ATLÉTICA
Fonte: Autor, 2013.

Nota-se no gráfico 18, que 60% dos gestores são ou foram atletas,
sendo em alguns casos em mais de um desporto. O futebol foi de longe a
modalidade mais referida (gráfico 19), pois 62% dos gestores desportistas
praticam ou já praticaram este desporto, seguido de algum destaque do futsal
(21%) e do voleibol (13%), desportos coletivos mais praticados no Brasil
(Rezende, 2000).

70

Apresentação e discussão dos resultados

Atleta ou ex-atleta
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Gráfico 18. É atleta ou ex-atleta?. Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 19. Modalidades que é atleta ou ex-atleta. Fonte: Autor, 2013.
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(2010), Nery e Capinussú (2012), Valente (2011) e Bastos et al. (2006), que
80%, 83%, 90% e 100%, respectivamente, dos gestores pesquisados são ou
foram praticantes desportivos. Apesar disto, a maioria desses autores ressalta
que possuir um presente ou passado desportivo não é garantia de sucesso na
gestão desportiva e, no âmbito municipal do Rio Grande do Sul, isto fica
evidente pela porcentagem menor comparada aos outros estudos. Mas para os
gestores que têm ou tiveram experiência na prática desportiva (gráfico 20), a
maioria (89%) considera que ela ajuda a exercer suas atividades do cargo, o
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mesmo identificado por Valente (2011). Assim, nota-se que no âmbito da
gestão desportiva municipal, ser ou ter sido atleta representa uma maioria não
tão significativa como encontrado em outros estudos, sendo assim não ser fator
decisivo, mas a experiência adquirida pode ajudar a exercer suas funções.

Atividade atlética ajuda a
exercer o cargo
Não
13%

Sim
87%
Gráfico 20. Atividade atlética ajuda a exercer o cargo?
Fonte: Autor, 2013.

13. PARTICIPAÇÃO
EM20.
AÇÕES
DA
SELajuda a exercer o cargo?
Gráfico
Atividade
atlética
Fonte: Autor, 2013.

Os resultados obtidos mostram que há um interesse da maioria dos
gestores com as ações da Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer, quando
63% dos pesquisados participaram ou se envolveram em ao menos uma
atividade do governo estadual. A ação que obteve mais participação foi a
Conferência Estadual de Esporte e Lazer (41%), uma grande atividade da SEL
com etapas municipais e regionais. Destacam-se também o 1º Seminário
Estadual de Gestão Pública (33%), ação direcionada para gestores municipais,
e a realização de convênios com SEL/FUNDERGS (31%), iniciativa para
captação de recursos. Apesar da maioria dos gestores se envolverem e isto
demonstrar um futuro próspero em virtude da recente criação da SEL,
acreditamos que 63% de participação ainda é uma quantidade aquém se um
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dos objetivos é interiorizar suas ações e consolidar o desporto e lazer em todo
estado.

Participação em ações da SEL
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Gráfico 21. Ações da SEL que participou nos últimos anos. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 21. Ações da SEL que participou nos últimos anos. Fonte: Autor, 2013.

14. FUNÇÕES QUE EXERCE E QUE OCUPA MAIS TEMPO

Dos 169 gestores deste estudo, 83% exercem mais de uma função,
sendo principalmente a coordenação e direção (86%), a organização (80%) e o
planejamento (79%) (gráfico 22). Mas quando questionados sobre qual ocupa
mais o seu tempo (gráfico 23), a função de organização é a que demanda mais
atenção dos responsáveis pelo desporto nos municípios gaúchos (40%). Isto
difere do encontrado na literatura, pois para Sarmento et al. (2006), a função
mais referenciada no dia a dia do gestor desportivo português é a coordenação
e direção, já para Valente (2011), os gestores dos CEL de Manaus mais
dispendem tempo no seu dia com a função de direção. Assim, o responsável
pelo desporto dos municípios do Rio Grande do Sul exerce principalmente as
funções de planejamento, organização e coordenação e direção, mas tende a
desempenhar mais a função organizacional, por esta ocupar mais seu tempo, o
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que pode ocorrer em virtude dele estar em cargos intermediários, pois quando
considerados só os secretários, o planejamento é a função que ocupa mais
tempo.
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Gráfico 22. Funções que exerce. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 22. Funções que exerce. Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 23. Função que ocupa mais tempo. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 23. Função que ocupa mais tempo. Fonte: Autor, 2013.
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15. COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO

No gráfico 24, identificamos que a grande maioria (86%) dos gestores
desportivos municipais gaúchos coordena equipe de trabalho, mas esta equipe
não é numerosa, pois na maior parte das vezes (68%) é formada por cinco ou
menos colaboradores (gráfico 25). Número que é inferior quando comparado
aos de clubes sócio-desportivos de grande porte da cidade de São Paulo, onde
os gestores coordenam uma média de 85 colaboradores (Bastos et al., 2006).
Isto indica que o responsável pelo desporto dos municípios do Rio Grande do
Sul exerce uma ação importante da gestão, a coordenação de pessoas
(Drucker, 2002), e que o órgão onde atua possui uma estrutura enxuta.

Coordena equipe de
trabalho
Não
14%

Sim
86%

Gráfico 24. Coordena equipe de trabalho? Fonte: Autor, 2013.

Número de colaboradores
146

Gráfico 24. Coordena equipe de trabalho? Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 25. Número de colaboradores que coordena. Fonte: Autor, 2013.
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16. PRINCIPAIS FORMAS DE COMUNICAÇÃO

As principais formas de comunicação identificadas foram o telefone e a
internet (através do e-mail), citadas respectivamente por 89% e 80% dos
gestores estudados. Estes mesmos meios de comunicação também foram
destacados por Anchieta (2010) no Amazonas, e corrobora com a visão de
Mintzberg (2010), de que os gestores tendem a preferir mídias informais de
comunicação. É importante salientar que a utilização de novas mídias (redes
sociais) ainda não estão consolidadas como meios de comunicação entre os
gestores municipais, mas apresentaram maior utilização em comparação as
formais, como cartas e/ou ofícios.
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Gráfico 26. Principais formas de comunicação. Fonte: Autor, 2013.

17. TOMADA DE DECISÃO
Gráfico 26. Principais formas de comunicação. Fonte: Autor, 2013.

Segundo Drucker (1998), quando a tomada de decisão é importante,
torna-se uma função específica do gestor, pois só ele as toma. Isto não foi
identificado neste estudo, pois 44% dos responsáveis pelo desporto
consideram que dependem de um gestor maior para a tomada de decisão, e
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nem no de Valente (2011), que também constatou, na maioria das vezes,
dependência a um gestor hierarquicamente superior, ressaltando que esta falta
de autonomia nas decisões tende a diminuir o dinamismo e proatividade do
gestor desportivo.

Tomada de decisão
Depende da
comunidade
12%

Outros
3%

Geralmente é
autônoma
21%

Depende da
opinião dos
colaboradores
20%
Depende de
um gestor
maior
44%

Gráfico 27. Tomada de decisão. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 27. Tomada de decisão. Fonte: Autor, 2013.

18. PRINCIPAIS ATIVIDADES QUE EXERCE

No gráfico 28, que contém as três principais atividades e o total de
gestores que responderam a cada área, percebemos que são exercidas
diversas atividades pelos 169 participantes do estudo. A partir de uma
observação macro das áreas de atividades exercidas pelos gestores,
percebemos que prevalecem as relacionadas com os eventos desportivos
(98%), marketing (90%) e recursos materiais (89%). Em um degrau abaixo,
apresentam-se as áreas de administração, financeira, instalações desportivas,
projetos e recursos humanos. Já como as menos fortes encontram-se a
pedagógica e o turismo desportivo.
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Entre as atividades, podemos destacar o planejamento e execução de
eventos, o atendimento ao público, o planejamento de projetos, a promoção de
ações, os relacionamentos com imprensa e comunidade, a supervisão de
instalações desportivas e a aquisição de materiais desportivos.

Atividades mais exercidas e total por área

Administração

140

130
111

139
121

139
115
108

88

135

134 133
122 120

128

109
78

153

151

140
126
88

113

102104

97

88

76

76

73 69

89

69

Financeira

Instalações
Desportivas

Projetos

Recursos
Humanos

Recursos
Materiais

Marketing

Pedagógica

Gráfico 28. Atividades mais exercidas e total por área. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 28. Atividades
mais exercidas
e total por
Fonte:
Autor, 2013.atividade
Atualmente,
os eventos
desportivos
sãoárea.
uma
importante

econômica, desportiva e social (Poit, 2006). Na gestão municipal, isto fica
evidente, pois apenas quatro, dos 169 questionados, não exercem atividade
nesta área. Destacam-se o planejamento e a execução como as principais
atividades exercidas pelos gestores.
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Gestão de Eventos Desportivos
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recursos
atividade
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Gráfico 29. Atividades que exerce na área de eventos desportivos. Fonte: Autor, 2013.
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maioria
dos gestores
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2013.

mais de uma atividade, atendo-se principalmente nas ações de divulgação do
desporto no município e o relacionamento com órgãos de imprensa e com a
comunidade. Apesar do grande número de gestores serem filiados a partidos
políticos e terem acessado o cargo através de indicação, a representação
política não está entre as suas principais atividades.

Marketing
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Gráfico 30. Atividades que exerce na área de marketing. Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 30. Atividades que exerce na área de marketing. Fonte: Autor, 2013.
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A aquisição de materiais apresenta-se como uma das principais tarefas
do gestor desportivo municipal gaúcho e a mais exercida na área de gestão
dos recursos materiais (gráfico 31). Estes dados corroboram o encontrado por
Anchieta (2010), onde 59% dos gestores afirmaram ser do seu cotidiano
controlar os recursos materiais das organizações que dirigem.

Gestão de Recursos Materiais
169
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104
91
78
65
52
39
26
13
0
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104

102

18
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Supervisão dos
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Manutenção dos
materiais

Não exerce
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Gráfico 31. Atividades que exerce na área de recursos materiais. Fonte: Autor, 2013.

O atendimento ao público mostrou-se uma atividade muito exercida pelo
gestor, principalmente quando comparada às outras atividades da área
Gráfico 31. Atividades
que esta
exerce na
área dereforça
recursos materiais.
administrativa.
Realizar
tarefa
a ideia Fonte:
queAutor,
a 2013.
estrutura

organizacional do desporto no município deve ser enxuta, pois Drucker (2006)
afirma que o gestor não deve se prender a tarefas simples e rotineiras que
outros possam realizar.
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Gráfico 32. Atividades que exerce na área administrativa. Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 32. Atividades que exerce na área administrativa. Fonte: Autor, 2013.
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A área de instalações desportivas é essencial para o município. Nela, a
atividade de supervisão está entre as mais exercidas pelo gestor (Gómez
Tafalla et al., 2004), o que se confirmou neste estudo, a qual a maioria (75%)
dos responsáveis pelo desporto a exercem.

Gestão de Instalações Desportivas
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desportivas
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Gráfico 33. Atividades que exerce na área de instalações desportivas. Fonte: Autor, 2013.

No gráfico 34, com relação à gestão financeira, a atividade de análise de
preço é a mais exercida dentro da área, superando a elaboração da previsão
Gráfico 33. Atividades que exerce na área de instalações desportivas. Fonte: Autor, 2013.

orçamentária, tarefa relacionada ao planejamento e relevante na gestão
(Rezende, 2000), o que confirma o responsável pelo desporto não estar no
topo da organização.
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Gráfico 34. Atividades que exerce na área financeira. Fonte: Autor, 2013.
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Gráfico 34. Atividades que exerce na área financeira. Fonte: Autor, 2013.
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O planejamento é a principal atividade exercida na área de projetos,
sendo que pouco se realiza outras tarefas desta área (execução, controle,
avaliação e captação de recursos). Esta atividade também foi destacada por
Joaquim et al. (2011), em estudo de revisão da literatura internacional. Isto
pode ser um reflexo das mudanças ocorridas na SEL e FUNDERGS, que
passaram a exigir editais para a realização de convênios e apresentação para
aprovação da Lei de Incentivo Estadual, requerendo projetos estruturados e
bem elaborados.

Gestão de Projetos
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30
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Gráfico 35. Atividades que exerce na área de projetos. Fonte: Autor, 2013.

Área fundamental para o sucesso da organização, segundo Drucker
(2002) e Chelladurai (1999), a gestão de recursos humanos notou-se não ser
Gráfico 35. Atividades que exerce na área de projetos. Fonte: Autor, 2013.

muito exercida pelos gestores desportivos municipais do Rio Grande do Sul. As
atividades destacadas foram a coordenação e reuniões com a equipe de
trabalho.
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Gestão de Recursos Humanos
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Gráfico 36. Atividades que exerce na área de recursos humanos. Fonte: Autor, 2013.

A área de turismo, que foi uma das menos exercidas entre as 10

Gráfico 36. Atividades que exerce na área de recursos humanos. Fonte: Autor, 2013.

questionadas, tem a elaboração do calendário de eventos desportivos do
município a principal atividade exercida pelos gestores na área, que por sinal,
está diretamente relacionada à área de eventos desportivos, a mais exercida.
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Gráfico 37. Atividades que exerce na área de turismo desportivo. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 37. Atividades que exerce na área
83de turismo desportivo. Fonte: Autor, 2013.
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Neste estudo, a área pedagógica é a que menos os gestores exercem
atividades, sendo a supervisão pedagógica e a realização de aulas as mais
baixas delas, o que difere do encontrado nos estudos de Carvalho et al. (2013)
e Valente (2011), onde estas atividades foram as que mais ocuparam o tempo
dos gestores.
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Gráfico 38. Atividades que exerce na área pedagógica. Fonte: Autor, 2013.

19. ÁREAS DE ATIVIDADES
Gráfico 38. Atividades que exerce na área pedagógica. Fonte: Autor, 2013.

Quando questionados as áreas, com possibilidade de escolha de no
máximo três (gráfico 39), a área de eventos desportivos é a que mais ocupa o
tempo do gestor desportivo municipal no estado, sendo citada por 119 dos 169
gestores (70%). Ainda com algum destaque aparece a área administrativa
(44%) e a de projetos (31%). Resultados diferentes aos de Sarmento et al
(2006), que destacou as áreas de projetos e recursos humanos como as que
mais ocupam o tempo dos gestores em Portugal. Esta última, neste estudo, foi
a área de menor ocupação do tempo dos gestores, apesar da maioria
coordenar equipe de trabalho e de alguns autores (Chelladurai, 1999; Drucker,
2002) entenderem fundamental para a gestão.
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Áreas que ocupam mais o tempo
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Gráfico 39. Áreas que ocupam mais tempo. Fonte: Autor, 2013.

Já a área
de projetos, neste estudo, é a que os gestores entendem como
Gráfico 39. Áreas que ocupam mais tempo. Fonte: Autor, 2013.
a que necessita maior capacitação (34%) (gráfico 40). O que vai ao encontro
da opinião dos gestores de federações, quando entendem que entre os
principais conhecimentos necessários para gerir está a gestão de projetos
(Pedroso et al., 2010). Este resultado identificado na gestão municipal do Rio
Grande do Sul pode ser um reflexo, já citado, das mudanças ocorridas em
editais e apresentações para distribuição de recursos da SEL e FUNDERGS.
Apesar de já ocorrerem ações direcionadas para esta área, como cursos de
elaboração de projetos e convênios da FUNDERGS e do governo federal, a
constatação de maior necessidade em aprofundar seu conhecimento,
demonstra que estas ações não foram totalmente esclarecedoras de suas
necessidades ou que sua divulgação e local não foram ideais para o gestor
desportivo municipal.

85

Apresentação e discussão dos resultados
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Gráfico 40. Área para capacitação. Fonte: Autor, 2013.

Gráfico 40. Área para capacitação. Fonte: Autor, 2013.

86

CAPÍTULO IV. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES
FINAIS

87

88

Conclusão e considerações finais

1. CONCLUSÃO

Com este estudo foi possível caracterizar o gestor desportivo dos
municípios do estado do Rio Grande do Sul, alcançando os objetivos propostos
de identificar o perfil. Assim, de uma forma geral, o responsável pelo desporto
dos municípios gaúchos é: gênero masculino, 37 anos e casado; concluiu o
ensino superior em Educação Física e possui especialização em área diferente
da gestão desportiva; natural do município onde exerce função, sendo que o
mesmo não possui secretaria específica do desporto (e lazer), estando
associado/subordinado à Educação; desenvolve ações nas manifestações do
Desporto Participação/Lazer e Educacional; exerce o cargo de coordenador ou
diretor, que acessou através de indicação política; filiado a partido político; atua
no cargo a menos de um ano, sendo sua primeira experiência no cargo em
gestão desportiva; não exerce outra atividade além da gestão; atleta ou exatleta; participou, de ao menos, uma ação da SEL nos últimos anos; a função
de organização é a que lhe ocupa mais tempo; coordena equipe de trabalho
de, no máximo, cinco colaboradores; utiliza como principais meios de
comunicação o telefone e a internet; depende de um gestor hierarquicamente
superior para tomada de decisão; a área de atividades de eventos é a mais
exercida, mas entende ser necessária maior capacitação em projetos; as
principais atividades exercidas são o planejamento e execução de eventos,
planejamento de projetos, atendimento ao público, promoção de ações,
relacionamentos com imprensa e comunidade, supervisão de instalações e
aquisição de materiais desportivos.
Em geral, este perfil se mantém semelhante ao dos encontrados nos
demais estudos brasileiros, exceto pelo gestor ser mais jovem, ter acessado o
cargo por indicação política, não exercer outra atividade além da gestão e
coordenar número reduzido de colaboradores, diferentes das demais
pesquisas. No entanto, apesar da existência de estudos recentes sobre o perfil
do gestor desportivo no Brasil, ainda é escassa a pesquisa na área em âmbito
municipal no país, em especial nos municípios aqui pesquisados, o que limitou
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a comparação de determinadas características, em especial, em relação às
funções e atividades.
Da caracterização, podemos concluir importantes aspectos sobre a
gestão e o gestor desportivo municipal do Rio Grande do Sul:


As organizações públicas do desporto (e lazer) no estado possuem
estruturas

enxutas,

na

medida

em

que

são

órgãos

associados/subordinados a outras secretarias e o responsável pelo
desporto coordena até cinco colaboradores.


O município pode ser uma oportunidade inicial de emprego na área da
gestão desportiva, tendo por base a média de idade inferior quando
comparada a maioria dos estudos, o gestor ser natural da cidade onde
exerce função e ele não ter exercido outro cargo em gestão desportiva
além do atual, comprovado pelo tempo de atuação no cargo ser similar
ao tempo de atuação na área de gestão desportiva.



O gestor desportivo municipal é filiado a algum partido político e
alcançou seu posto através de indicação política, o que torna seu cargo
vulnerável à troca partidária nas prefeituras, tendendo dificultar a
continuidade do trabalho desenvolvido na organização.



O gestor desportivo necessita se qualificar, tanto pela responsabilidade
que assume – independente do cargo exercido na organização – quanto
pela necessidade de formação específica – ou seja, mesmo àquele
graduado em Educação Física, é indispensável a capacitação em gestão
desportiva.



A gestão de eventos desportivos e a gestão de projetos são as áreas em
que os gestores dedicam mais tempo e carecem de capacitação. Com
isto, é preciso desenvolver ações de qualificação do gestor desportivo
municipal para estas áreas, especialmente voltada ao planejamento e
atendo-se na divulgação e local que possibilite a ampla participação dos
profissionais.
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Assim, através deste estudo, podemos identificar as características do
gestor desportivo municipal do Rio Grande do Sul e indicar aspectos a serem
considerados para a melhoria da gestão desportiva municipal, em especial no
que se refere à formação e capacitação do gestor, contribuindo no
desenvolvimento de políticas públicas desportivas da sociedade gaúcha.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos ser fundamental o entendimento, pelos municípios, da
importância da gestão do desporto. No entanto, apesar de evidenciada como
uma ação prevista na Conferência Estadual, esta pesquisa demonstra que a
maioria dos municípios não possui secretaria especifica de desporto (e lazer),
principalmente os de baixa população. Como consequência, o responsável pelo
desporto ocupa cargos intermediários em outras secretarias da administração
municipal, o que, presume-se, lhe acarreta exercer principalmente funções
organizacionais, acúmulo de atividades e falta de autonomia para tomada de
decisões evidenciadas no estudo. Entende-se, desta forma, ser primordial o
estímulo à criação e/ou fortalecimento de órgão gestor exclusivo de desporto e
lazer nos municípios gaúchos, a bem do desporto receber sua devida
importância estando o responsável no vértice estratégico da organização.
Por outro lado, reafirmamos que o processo da gestão desportiva
necessariamente passa pela capacitação do gestor e, para isto, é fundamental
o esforço em conjunto dos municípios, da SEL/FUNDERGS e dos próprios
gestores: os municípios organizando sua estrutura desportiva, a SEL
promovendo ações, não só de recursos e de capacitações, mas também
mecanismos que aumentem e estimulem a participação de todos, e os gestores
desportivos municipais, como maiores interessados, comprometendo-se com
sua qualificação profissional.
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Por fim, acreditamos que este estudo contribua no desenvolvimento da
gestão desportiva dos municípios do Rio Grande do Sul. E, devido à
importância da temática, sugerimos a continuação de pesquisas afins, com o
objetivo de monitorar as funções e atividades exercidas pelos gestores a fim de
servir de subsidio para, de forma sistemática, adequar currículos de formação e
ações de capacitação visando à qualificação continuada deste gestor.
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