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RESUMO 

 

No Brasil, o esporte universitário foi regulamentado em 1941, mas, ainda hoje, apesar de 

algumas iniciativas, carece de investimentos que tornem possível o seu maior destaque em 

âmbito nacional. Basicamente, o esporte universitário é mantido pela atuação de alunos, que se 

unem e criam equipes de treino, atléticas ou ligas, visando coordenar as atividades esportivas 

dentro da universidade. Naturalmente há projetos institucionalizados, mas são minoria. O 

esporte universitário é capaz de trazer diversos benefícios para as instituições de ensino e para 

a cidade onde estas se localizam, por isso, ações que incentivem a sua prática devem ser 

organizadas e executadas, extraindo-se do esporte o melhor para todos os envolvidos. Dentre 

as oportunidades observadas, há o fato de que um bom projeto de esporte é multidisciplinar e 

pode envolver diferentes áreas de uma universidade, servindo como um agregador de 

iniciativas, além de atrair mais estudantes e movimentar a economia local. O estudo das 

diretrizes propostas, com foco na gestão esportiva, consiste em importante base para um bom 

projeto. Esta pesquisa tem como objetivo geral propor Diretrizes Estratégicas para a Aplicação 

da Gestão Esportiva em Universidades Públicas no Brasil, abrangendo diferentes áreas de 

estudo, bem como os professores e estudantes, atuando em prol das atividades esportivas 

praticadas na Universidade. Trata-se de um estudo de caso no projeto UFF Ativa, já em 

execução na Universidade Federal Fluminense. Por fim, conclui-se que projetos de esporte 

universitário possuem grande capacidade de engajamento de alunos e consequente visibilidade 

para a universidade. Ou seja, o ambiente multidisciplinar de uma universidade, por meio de um 

projeto de gestão esportiva bem estruturado, pode construir e oferecer uma estrutura de suporte 

fundamental ao sucesso de outros projetos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, no âmbito 

nacional e internacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Planejamento Estratégico; Gestão; Esporte Universitário; Projeto UFF Ativa. 

  



 

ABSTRACT 

 

In Brazil, university sports were regulated in 1941, but even today, despite some initiatives, it 

lacks investments that could make it possible to be more prominent at the national level. 

Basically, the university sport is maintained by the performance of students, who unite 

themselves to create teams of training, athletic associations or athletic leagues, aiming to 

coordinate the sports activities inside the university. The university sport is able to bring several 

benefits to the educational institutions and the city where they are located, therefore, actions 

that encourage their practice must be organized and executed, thus extracting from the sport, 

the best for all involved. Among the opportunities observed, there is the fact that a good sports 

project is multidisciplinary and can involve different university areas, serving as an aggregator 

of initiatives, in addition to attracting more students and developing the local economy. The 

study of the proposed guidelines, focusing on sports management, is an important basis for a 

good project. This research has as general objective to propose Strategic Guidelines for the 

Application of Sports Management in Public Universities in Brazil, where different areas of 

study, as well as teachers and students act in favor of the sports activities practiced at the 

University. This is a case study about the UFF Ativa project, already underway at the 

Universidade Federal Fluminense. Finally, it is concluded that university sports projects have a 

great capacity for student engagement and consequent visibility to the university. It means that, 

the multidisciplinary environment of a university, through a well-structured sports management 

project, can build and offer a fundamental support structure to the success of other projects in 

the areas of research, teaching and extension, at national and international level. 

 

KEY WORDS: 

Strategic Planning; Management; University Sports; UFF Ativa Project. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

“Antes da década de 1940, o esporte universitário brasileiro se organizava de forma 

autônoma em relação ao Estado. A partir de 1941, porém, o Estado passa a regulamentar as 

práticas esportivas no país, dentre elas o esporte universitário” (STAREPRAVO, REIS, 

MEZZADRI & MARCHI JUNIOR, 2010). 

 Nos dias de hoje, o esporte possui grande importância mundial, seja relacionado a 

questões sociais ou econômicas. Sabe-se que as atividades esportivas são capazes de 

transformar vidas e criar grandes exemplos de superação. Segundo o documento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (1997), Esportes no Brasil - Situação Atual 

e Propostas para Desenvolvimento: "No âmbito social, o esporte tem função pedagógica no 

processo de formação do indivíduo, ressaltando a disciplina, o respeito à hierarquia e às “regras 

do jogo”, a solidariedade, o espírito de equipe e outros fatores do desenvolvimento humano." 

Além disso, o mesmo documento diz que "[...]No âmbito econômico, o esporte envolve muitos 

recursos financeiros; movimenta uma grande indústria diversificada e especializada na 

produção de equipamentos esportivos, uniformes, equipamentos protetores e calçados, entre 

outros." Reforçando a importância econômica do esporte, de acordo com uma reportagem 

divulgada no site O Globo, em 2014, somente o futebol, no mundo, movimenta anualmente 

entre 455 bilhões de reais e 577 bilhões de reais. 

 Embora o valor econômico gerado possa ser estimado, para Francisco Paulo de Melo 

Neto, autor de Marketing Esportivo (2013), o esporte é uma atividade física que produz 

intangibilidade. O desempenho ofertado por um atleta ou pelo time é capaz de gerar reações 

diversas no público que assiste aos jogos e nos próprios jogadores. Essa capacidade de criar 

sentimentos é o valor que diferencia o esporte de outras atividades. 

 No Brasil, o esporte enfrenta polêmicas de corrupção e falta de profissionalismo. Em 

relação à situação do esporte nacional e aos seus reflexos no esporte universitário brasileiro, 

Toledo (2006) afirma: 
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A questão do esporte no Brasil é muito polemizada. Clubes 

endividados, falta de apoio do governo, atletas pedindo 

suporte para as empresas como quem pede esmola, corrupção 

permanente em diversos setores, falta de profissionalização, 

falta de ética e uma série de outros problemas pertinentes à 

área esportiva nacional, conforme diversas matérias 

veiculadas nos principais jornais do Brasil, atestam essa 

situação. [...] Diante de tal panorama no cenário esportivo 

nacional, o esporte universitário não poderia ficar ileso. 

 

Além disso, o esporte no Brasil é definido, basicamente, pelo futebol de campo, 

principal modalidade esportiva praticada pelos brasileiros. O Brasil se orgulha por ser 

conhecido como o “país do futebol” e ter a seleção mais vitoriosa do mundo. Grande parte da 

população respira o futebol. Enquanto isso, outras modalidades sofrem nas sombras do cenário 

esportivo nacional, onde as atenções são voltadas para os campos gramados. Os outros esportes 

sobrevivem, principalmente, baseados na força dos seus próprios praticantes, que são os 

maiores responsáveis por multiplicarem sua base de torcedores. 

 Essa grande preferência dos brasileiros é um fator relevante para o esporte universitário 

no país, pois ele se baseia, atualmente, em 5 modalidades principais: o basquetebol, handebol, 

vôlei, futsal e o futebol de campo. Por conta da dificuldade de acesso aos campos de futebol, o 

esporte universitário no Brasil se apoia nas modalidades de quadra, mais disponíveis para a 

realização de treinos e competições. Essa é uma relação que dificulta os investimentos nos 

esportes praticados nas universidades, já que, assim como acontece no esporte profissional, os 

investimentos em modalidades que não sejam o futebol, são mais raros e baixos, pois não têm 

o mesmo retorno de mídias. 

 Além de buscar promover o esporte no meio universitário e na cidade onde está 

localizada, esta pesquisa demonstra que o esporte universitário atrai novos estudantes para a 

instituição de ensino e, consequentemente, mais moradores para a cidade, potenciais 

consumidores, que contribuirão para movimentar a economia local. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O esporte universitário brasileiro apresenta uma série de fragilidades e problemas que 

se transformam em barreiras ao seu crescimento. Impasses e entraves se dão na gestão esportiva 

das universidades, no formato das competições universitárias e até mesmo no cenário geral das 

Instituições de Ensino Superior do país. Essas diferenças causam sérios problemas estruturais 

e o conceito de coopetição - em que entidades esportivas, mesmo que sejam rivais dentro das 

quadras, buscam crescer em conjunto, aumentando o nível de suas competições, o interesse dos 
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torcedores e, por consequência, os investimentos necessários para o crescimento do esporte - 

simplesmente não existe no esporte universitário brasileiro. Devido à grande disparidade entre 

as equipes de universidades públicas e das instituições privadas, além de outros conflitos de 

organização das diversas competições universitárias, o esporte universitário ainda é uma 

oportunidade disfarçada. 

 Com base no contexto, a problemática da pesquisa está relacionada à seguinte questão: 

Como as universidades públicas brasileiras podem melhorar o desempenho de suas equipes 

esportivas, criar projetos de esporte que perdurem e consequentemente recebam mais 

investimentos para o esporte, maior destaque na mídia e atrair alunos atletas? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral propor Diretrizes Estratégicas para a Aplicação 

da Gestão Esportiva em Universidades Públicas Públicas no Brasil, em diferentes áreas de 

estudo, em que os professores e estudantes atuem em prol das atividades esportivas praticadas 

na Universidade. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, seguem os objetivos específicos da pesquisa: 

 

 Identificar na literatura as principais metodologias e práticas de planejamento estratégico 

que podem ser adaptadas para a gestão esportiva universitária; 

 

 Apresentar conceitos de Esporte Universitário; 

 

 Apresentar diretrizes para implementação do planejamento estratégico na gestão esportiva 

universitária; 

 

 Analisar as atividades esportivas realizadas na universidade objeto do estudo em nível de 

gestão e estratégico. 

 

 Através do projeto, demandar atividades com o objetivo de integrar áreas da universidade, 

do seguinte modo: recebendo apoio da Educação Física, Nutrição, Comunicação, Produção 

Cultural, Medicina, Psicologia e de outros cursos. 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 
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 Qual a origem do esporte universitário no Brasil? Como foram seus primeiros passos e 

como sua estrutura inicial impacta na realidade atual desse setor esportivo? 

 

 Quais as diferenças entre o esporte universitário brasileiro e o norte americano, e os 

motivos fundamentais que norteiam tais diferenças? 

 

 Existe interesse e adesão dos alunos ao esporte universitário? 

 

 Quais as maiores barreiras para a criação de diretrizes de gestão em uma universidade 

pública? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Embora a presente pesquisa tenha entre seus objetivos definir uma gestão estratégica 

aplicável em diversas universidades públicas pelo Brasil, seu enfoque principal é o Projeto 

Esportivo UFF Ativa, em execução na Universidade Federal Fluminense, localizada em Niterói, 

no Rio de Janeiro. 

Tal projeto teve início em meados de 2008, sendo aplicado em 2015, e coexiste, até o 

momento, com outras iniciativas esportivas que estão sendo praticadas na UFF, tais como as 

atléticas e o InterUFF, por exemplo. Dentre os componentes atuantes no esporte universitário, 

destacam-se principalmente os estudantes, engrenagem principal que mantém as atividades 

esportivas, como treinos e campeonatos - acontecendo de maneira constante. 

Embora essa pesquisa aborde e explique iniciativas do esporte nascidas na UFF, o 

Projeto UFF Ativa continua sendo o personagem principal, uma vez que nasce como ideia da 

própria universidade, que passa a recrutar alunos para suas atividades, principalmente através 

de divulgação em mídias sociais e pelos coordenadores das próprias equipes esportivas 

denominadas SeleUFFs. 

Portanto, a UFF Niterói aparece como objeto de aplicação de um projeto de gestão 

esportiva que objetiva expandir-se para outras universidades brasileiras, aumentando o poder 

do esporte universitário no país e favorecendo a comunidade (universidade e população). 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 
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A organização desta pesquisa está dividida em cinco capítulos, a saber: 

Capitulo 1: Mostra uma abordagem do esporte universitário no Brasil desde sua 

regulamentação. Além disso, os objetivos principais da pesquisa são esclarecidos. 

Capítulo 2: São citados exemplos de modelos de planejamento estratégicos, com suas 

principais características. Esse capítulo também aborda mais profundamente as características 

do esporte universitário brasileiro e do norte-americano. 

Capítulo 3: Metodologia utilizada no decorrer da pesquisa. 

Capítulo 4: O foco é o esporte na Universidade Federal Fluminense. O capítulo detalha o objeto 

de estudo, projeto UFF Ativa e propõe soluções aplicáveis ao esporte universitário. 

Capítulo 5: Apresenta a conclusão e recomendações para futuras pesquisas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Existem diferentes metodologias de planejamento estratégico difundidas atualmente, 

criadas e aprimoradas por diferentes autores. Pode-se afirmar que todas apresentam pontos 

positivos e negativos, algumas sendo complementares às outras e quando uma boa metodologia 

é utilizada sobre as demandas do projeto a ser estruturado, as chances de sucesso no 

planejamento e posterior execução aumentam. 

 Dentre essas, serão apresentados os modelos de Vasconcellos Filho e Pagnoncelli 

(2001) e de Alexander Osterwalder (2010), que visam expor características e hierarquias das 

instituições públicas e privadas. Esses modelos têm por objetivo criar um planejamento 

consistente, pautado nos objetivos do empreendedor para o negócio, de forma que possa ser 

implementado em universidades públicas. 

 

2.1.1 Business Model Canvas 

 

O Business Model Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que permite 

desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes através de um mapa visual pré-

formatado, contendo nove blocos do modelo de negócios. O Canvas foi inicialmente proposto 

por Alexander Osterwalder em 2008, baseado no seu trabalho anterior sobre Business Model 

Ontology de 2004. 

 No modelo de Osterwalder, os blocos para construir suas atividades são formados a 

partir das descrições formais do negócio. Há diversas conceitualizações de negócio, porém o 

trabalho deste autor apresenta um único modelo de referência, pautado nas semelhanças de 

inúmeras conceitualizações de outros modelos de negócios: “Modelo de negócio pode ser 

conceituado como a descrição da lógica de como uma organização cria, distribui e captura 

valor” (OSTERWALDER, PIGNEUR, 2010).  

 Osterwalder (2010) afirma que, com a velocidade da informação, temos cada vez menos 

tempo para agir e tomar decisões que podem vir a se tornar fundamentais em nosso negócio. 

Elaborar um plano de negócio complexo pode, muitas vezes, ser mais trabalhoso que por o 

projeto para rodar a versão mínima viável. Para agilizar este processo, foi criado o Business 

Model Canvas. 
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 A elaboração de um bom modelo Canvas consiste, portanto, na estruturação de nove 

áreas estratégicas que toda empresa deve estabelecer. Cada área do Canvas tem sua importância 

e todas devem ser coerentes entre si para que o modelo do negócio esteja bem estruturado. De 

acordo com Osterwalder (2010), as áreas estratégicas são: 

 

1. Proposta de Valor 

A proposta de valor está no centro do modelo e consiste no que seu negócio oferece aos 

clientes e que agregam algum valor para eles. Os objetivos, algo a que os clientes estarão 

dispostos a pagar para obter. Pode ser desde um produto ou serviço diferenciado até a 

experiência de um atendimento personalizado. 

 

2. Segmento de Clientes 

O público-alvo de seus produtos ou serviços oferecidos, para quem o seu 

empreendimento deve focar em vender. Deve-se identificar diversas características 

dos potenciais clientes do negócio, levando em conta características como sexo, idade e 

classe econômica. 

 

3. Canais 

A forma como o cliente irá comprar e receber seu produto ou serviço e como a empresa 

vai se comunicar e alcançar esses clientes para entregar a proposta de valor oferecida. 

Nessa etapa, deve ser definido coisas como: se o atendimento será presencial, se haverá 

a possibilidade de entrega em domicilio, se é interessante a criação de um website, 

estratégias de marketing, entre outros como as redes sociais, ferramentas de marketing, 

etc. 

 

4. Relacionamento com Clientes 

Como a empresa irá se relacionar com cada segmento de clientes, buscando os atrair, 

conquistar e fidelizar a cada dia? Como poderão entrar em contato com a empresa para 

dar sugestões, reclamações e avaliações do produto e serviço oferecido, como as 

pesquisas de satisfação podem ser feitas, quais canais serão usados (telefone, redes 

sociais, atendimento físico)? 
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5. Atividades Principais 

Atividades essenciais que a empresa deve realizar para fazer o modelo de negócios 

funcionar, a proposta de valor ser entregue, construir canais necessários e manter o 

relacionamento com clientes. Essas atividades podem ser desde construir uma loja física 

até a manutenção de um website da empresa. O importante é que sejam pensadas as 

particularidades do Canvas em questão, sem que sejam usados modelos de plano de 

negócios prontos que não correspondem a particularidade. 

 

6. Recursos Principais 

Consistem em todos os recursos necessários para a realização das atividades principais 

e manutenção e suporte ao negócio. Esses recursos podem ser maquinas, equipes, 

plataformas de tecnologia, ou seja, tanto bens materiais quanto outros tipos de recursos. 

Importante saber que neste quadro não há preocupação com custos, apenas com os 

elementos necessários para que o modelo proposto possa cumprir a proposta. 

 

7. Parcerias Principais 

As parcerias principais são rede de fornecedores, parceiros e alianças de negócio que 

ajudam de alguma forma no funcionamento de seu empreendimento, seja contribuindo 

de forma terceirizada através de serviços ou através de recursos adquiridos fora da 

empresa. Os parceiros principais podem tanto contribuir com as Atividades Principais 

de seu negócio quanto com os Recursos Principais necessários. 

 

8. Receitas 

As fontes de receita são as formas que a empresa irá gerar dinheiro, os rendimentos de 

uma empresa. É nesse momento que o empreendedor deve se perguntar: Quanto e como 

vou receber dos meus clientes? De que forma os produtos e serviços vão gerar retorno 

financeiro? Nessa etapa, são definidas questões como venda direta, aluguel, assinatura 

de pacotes, publicidade paga, entre outras formas de geração de receita. 

 

9. Estrutura de Custos 

Essa parte do Canvas representa os custos relevantes e necessários para se manter e 

construir todo o modelo de negócios proposto. Nesse item, deve-se incluir custos com 

materiais, manutenção, funcionários, entre outros. 
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Apresentadas as nove áreas estratégicas, vale a visualização do quadro proposto por 

Osterwalder (2010), pois além do Canvas conseguir definir todas as áreas relevantes à 

elaboração de um bom plano de negócios, a forma como o quadro (figura 2) é organizado 

também ajuda na interpretação do modelo e sua elaboração. 

 Abaixo apresenta-se a figura 1, com as nove áreas estratégicas e como elas devem se 

relacionar. Em seguida a figura 2, com a mesma representação do Canvas, apresenta os 4 

grandes grupos: (1) a proposta de valor ao centro, como objetivo de entrega, (2) depois, à direita 

as áreas com foco externo, no cliente e como fazer, (3) depois, à esquerda a reflexão interna, 

sobre como cumprir as obrigações e, naturalmente, todo plano de negócios não pode deixar de 

tratar as questões financeiras, por isso essas três grandes áreas estão sobre (4) a estrutura de 

custos. 
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Fonte: Osterwalder (2010) 

 

 

Fonte: Site da Sebrae, 2015 

A ferramenta chamada de Quadro de Modelo de Negócios (Business Model Canvas), 

criada por Alex Osterwalder e Yves Pigneur, serve para planejar e visualizar as principais 

funções de um negócio e suas relações. 

 Com essas nove áreas estratégicas apresentadas, e entendido como elas se relacionam, 

é possível começar a estruturar um negócio de forma bastante visual e dinâmica. 

 

Figura 1 - Áreas Estratégicas (Business Model Canvas) 

Figura 2 - Quadro de Modelo de Negócios (Business Model Canvas) 
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Vale lembrar que o Canvas permite a inovação a qualquer momento, tendo sido 

elaborado para ser uma ferramenta flexível, que permite ser aprimorado sempre que uma ideia 

nova surgir, tornando o planejamento do modelo de negócios mais criativo. 

 

2.1.2 Modelo de Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001) 

 

Planejamento Estratégico é o processo pelo qual há uma mobilização por parte das 

empresas, no sentido de escolher e construir o seu futuro. Esta ação possibilita a sustentação e 

competitividade, que tem importância decisiva para a manutenção do negócio (Vasconcellos 

Filho; Pagnoncelli, 2001). 

 

 

 

Fonte: (VASCONCELLOS FILHO; PAGNONCELLI, 2001, p. 36). 

A realidade brasileira tem mostrado que a adequação da metodologia indicada na figura 

3, às características da organização, é um dos fatores que condicionam os resultados do processo 

(Vasconcellos Filho; Pagnoncelli, 2001). 

 

1a Etapa – Negócio 

Figura 3 - Metodologia de 
Planejamento Estratégico 
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Essa etapa da metodologia consiste na definição do negócio da organização. Os autores 

observaram, nos processos de planejamento estratégico por eles conduzidos, que existe uma 

dificuldade dos participantes, em definir o Negócio em que a empresa atua ou deve atuar. 

Negócio é o entendimento do principal benefício esperado pelo cliente. Refere-se aos 

limites de atuação da organização, no sentido de influenciar e ser influenciada pelo ambiente. 

Para definição do negócio da empresa, é fundamental, segundo os autores, passar por 

uma reflexão estratégica com as seguintes perguntas estimuladoras: 

 

 Quem é mesmo o seu cliente? 

 Qual o benefício que seu cliente efetivamente procura ao comprar ou usar seu produto 

ou serviço? 

 Quem são e quais serão nossos concorrentes? 

 

Não basta definir somente o negócio atual da empresa. É necessário verificar a 

densidade do negócio com as tendências relevantes do Século XXI: a globalização da 

concorrência; virtualização do mundo, diferenciação pela inovação, padronização dos produtos; 

concentração de empresas, aumento do trabalho sem vínculo empregatício, valorização do 

indivíduo, valorização da qualidade de vida entre outras. 

 O grande questionamento, quanto à adequação do negócio da empresa às tendências 

relevantes para o Século XXI, deve ser resumido pela seguinte pergunta: Com o negócio atual, 

a organização terá sucesso nesse século? 

 

Os autores sugerem algumas dicas para o processo de definição do negócio: 

 

 Evitar a miopia, isto é, limitar-se ao campo de percepção, visto que muitas 

oportunidades são perdidas quando se foca apenas no produto ou serviços e não nos benefícios 

que eles venham a gerar; 

 Perguntar e ouvir o cliente, pois ele não compra somente o produto e sim o beneficio 

que proporcionado por este; 

 Abrir o foco da lente, ou seja, a organização não deve limitar-se apenas ao que propõe 

sua marca. É importante observar as tendências do mercado e se adequar a ele; 

 Usar “farol alto”, isto é, enxergar longe o suficiente para apontar uma excelente 

oportunidade de negócio; 



 

 

21 

 Divulgar o negócio. Para tirar o máximo proveito de definição estratégica do negócio 

da empresa, é preciso que equipe, clientes e parceiros estejam bem informados e em sintonia. 

 

2a Etapa - Missão 

Nessa etapa os autores comentam que a missão da empresa é a expressão da razão da 

sua existência. São diversas as maneiras para se definir a Missão, porém existem algumas 

perguntas que facilitam a identificação desta: 

 

 O que faz a empresa? 

 Como ela faz? 

 Onde ela faz? 

 Com qual responsabilidade social? 

 

É necessário que a Missão tenha certa flexibilidade, a fim de acompanhar as mudanças 

ambientais. Periodicamente, é preciso repensar a Missão da Organização. 

No apoio do processo de definição da missão da organização, os autores destacam algumas 

informações: 

 

 A missão deve ser o documento de identidade da organização; 

 Ela deve explicar o Negócio da empresa; 

 Deve ser breve e objetiva; 

 Depois de tornar explícito, a missão pode ser detalhada; 

 Não basta somente explicitar a missão, é preciso divulgá-la; 

 E não basta somente divulgar é preciso fazer acontecer. 

 

3a Etapa - Princípios 

A terceira etapa da metodologia proposta pelos autores trata-se dos princípios que 

deverão guiar a organização.  

Para executar a Missão no seu Negócio, a organização, precisará de algumas marcações. 

O que sustenta a orientação e as marcações de uma empresa são a Missão e os Princípios. 

 

Princípios 
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São marcações para o processo decisório e comportamento da empresa no cumprimento 

de sua missão. 

Os princípios representam as crenças básicas que as pessoas da organização devem ter 

e pelas quais devem ser dirigidas, orientando sua atuação em termos de decisões e 

comportamentos.  

 Os autores, com suas experiências, sugerem três etapas básicas para empresas seguirem 

ao tornar óbvio os seus princípios: 1) identificação e explicitação dos princípios, resgatando a 

cultura da empresa, identificada pelos traços marcantes do seu comportamento ao longo dos 

anos, suas crenças e seus valores; 2) checagem da consistência dos princípios, avaliando o que 

foi declarado como princípios diante das tendências relevantes para o século XXI; 3) e 

adequação desses princípios ao Século XXI. 

 Os autores citam algumas dicas importantes para o gestor distinguir os princípios de sua 

organização, tais como: 

 

 Torne os Princípios inesquecíveis. Para ajudar a divulgá-los e memorizá-los, os autores 

sugerem utilizar um acróstico, que é “uma composição em verso, na qual, a primeira, e alguma 

vez, a última letra da linha é lida em ordem e forma um nome ou título” (ACRÓSTICO, 2008); 

 Detalhe os princípios. O fato dos princípios serem sucintos, não torna inválida a 

necessidade de detalhamento, com a finalidade de compreensão, assimilação e 

consequentemente a sua utilização; 

 Não basta fixar, estipular, é preciso divulgar. Visto que os princípios são úteis apenas 

quando são efetivamente praticados, precisam ser conhecidos pela equipe da empresa e por todo 

o público relevante; 

 Não basta divulgar é preciso praticar. Além de ficarem claros, os princípios definidos 

precisam ser praticados e respeitados. 

 

4a Etapa - Análise do ambiente 

Analisar o ambiente é um processo de constante investigação das forças internas e 

externas, tanto positivas como negativas, que influenciam a organização. O autor alega que 

diversas maneiras podem ser utilizadas para analisar o ambiente de uma organização, contudo 

sugere que esta etapa tenha como objetivo a identificação de ameaças, oportunidades, pontos 

fortes e fracos (SWOT). 

 Para Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), ao analisar o ambiente será preciso: 
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 Definir a abrangência do ambiente a ser analisado. Para isso deve-se considerar o 

Negócio, a Missão e os Princípios da organização e o limite de tempos e o horizonte do plano 

estratégico; 

 Definir o que analisar no ambiente, para identificar quem são os clientes, concorrentes, 

públicos relevantes, como funciona a cadeia de valor, e quais são as competências competitivas 

da organização; 

 Identificar o cenário referência para sua empresa, oferecendo à organização uma revisão 

de situações futuras e a probabilidade de ocorrência de mudanças e confirmação de tendências; 

 Levantar informações relevantes sobre a empresa, organizando as informações obtidas 

sobre o ambiente, de uma forma prática para cada organização; 

 Descrever o resultado da análise do ambiente, que é a melhor maneira de registrar as 

conclusões obtidas, identificando no ambiente externo as oportunidades e ameaças e no 

ambiente interno as forças e fraquezas; 

 Criar o “radar” do ambiente, rastreando sinais que podem significar novas 

oportunidades e ameaças relevantes para o sucesso da empresa. 

 

5a Etapa - Visão 

A Visão da organização passou a ter importância fundamental, diante do desafio de 

planejamento em ambientes cada vez mais competitivos e complexos. Para os autores, são 

muitos os benefícios trazidos pela descrição clara da Visão da organização, dentre os quais: 

Apoio a parceria empresa/empregado na construção do futuro, promoção da inovação, 

orientação, motivação e inspiração para a equipe. 

A Visão pode funcionar como um desafio estratégico para as organizações. Ela já deve 

ser definida com foco no futuro, servindo como desafio para a organização como um todo e 

podendo exigir anos de esforços para ser alcançada. 

 

Os autores destacam algumas dicas para definir a visão organizacional: 

 Motive sua equipe, esclarecendo o conceito de visão, fornecendo ideias para criação e 

sua melhoria, enfatizando a importância e o poder da comunicação da Visão.  

 Seja criativo, soltando a imaginação, considerando sonhos e ambições, mas sem perder 

de vista os referencias da empresa.  
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 Explicite, registrando seu sonho como fazem os grandes empreendedores. Não basta ter 

a visão na mente, é necessário explicitá-la para que deixe de ser um sonho, aconteça e se 

transforme em uma realidade.  

 Divulgue. Além de explicitar, é preciso divulgar a Visão da empresa, gastando tempos 

e recursos possíveis para que a visão seja conhecida por todos dentro e fora da organização. 

 Seja flexível, não ficando preso a somente uma única definição da visão, que deve ser 

flexível para adaptar-se às modificações do ambiente. 

 Seja persistente ao seu ideal. 

 

6a Etapa – Objetivos 

Consistem em alvos perseguidos por intermédio de canais de esforços e recursos. São 

padrões de desempenho presente e futuro que podem ser medidos e que a organização deseja 

alcançar. Para a empresa se destacar no ambiente competitivo, precisa ter objetivos claramente 

definidos. 

 Os objetivos organizacionais devem apresentar algumas características importantes 

como ser desafiante, mas viável; ter prazo definido; poder ser medido e ser coerente. 

 Os autores propõem quatro etapas para a definição dos objetivos de uma organização. 

 

 Definição do horizonte dos Objetivos: Ao analisar os ambientes, a organização define 

perspectivas para o planejamento estratégico, e é nesse momento que os objetivos devem ser 

incorporados; 

 Escolha dos temas: Antes da definição dos objetivos, é muito importante que a 

organização escolha dos temas mais convenientes à empresa; 

 Definição dos indicadores de desempenho: Determinar os indicadores de desempenho 

é também essencial para a definição dos objetivos, visto que esses permitirão, posteriormente, 

uma melhor avaliação dos resultados alcançados, com indicadores como o crescimento, a 

participação do mercado, a qualidade, inovação entre outros; 

 Preenchimento do painel de controle dos objetivos: O quadro que os autores chamam 

de “painel de controle dos objetivos” é útil para a empresa organizar os indicadores de 

desempenho, temas e perspectivas dos objetivos definidos, facilitando sua visualização e 

controle. Nessa etapa, os autores destacam algumas dicas para apoiar as organizações na 

definição dos objetivos organizacionais: 
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 Não exagere: Concentre-se no que é essencial e estratégico para empresa.  

 Seja claro: Não se atinge o que não se entende. 

 Não basta definir, é preciso divulgar. Para que todos na organização possam colaborar para 

alcançar os objetivos, é necessário que saibam quais serão os resultados a serem alcançados. 

 Não esqueça que os objetivos são interdependentes. Não basta alcançar somente um 

determinado objetivo, tem que haver um equilíbrio de todas as partes, de todos objetivos. 

 

7a Etapa - Estratégias competitivas 

As estratégias indicarão como cada área funcional da organização participará do esforço 

total para atingir os objetivos, respeitando o que foi definido nas etapas anteriores. São muitos 

os benefícios que a empresa recolherá ao criar estratégias competitivas, já que elas apoiam a 

escolha do melhor caminho, criam um diferencial competitivo, orientam o marketing entre 

outras coisas. 

 Estratégias competitivas são o que a empresa decide fazer e o que não fazer, levam em 

consideração o ambiente, para realizar a Visão e alcançar os Objetivos. 

 A palavra estratégia vem do grego strategos que significa “arte dos generais”. Fazendo 

uma comparação, os autores comentam que o conjunto de estratégias é um arsenal à disposição 

da organização. E, para montar esse arsenal, os autores sugerem o seguimento de algumas 

etapas: 

 

 Formular as Estratégias Primeiramente, a empresa tem que decidir o que fazer e o que 

não fazer para atingir os Objetivos. 

 Checar a consistência das Estratégias. Depois de terem sido formulada as estratégias e 

antes de implementá-las, é necessário checar se elas são sólidas. 

 Priorizar as estratégias. As estratégias muitas vezes, não são de estabelecimento 

imediato. Algumas causam mais impacto do que outras, levando a empresa à estabelecer 

prioridade dentre as estratégias. 

Para os autores, as estratégias devem criar para empresa uma vantagem competitiva 

duradoura, ser compatíveis com os recursos, ser coerentes entre si, buscar o compromisso das 

pessoas, estar dentro dos limites de risco e, claro, fundamentadas nos princípios da empresa. 

 

2.2 ESPORTE UNIVERSITÁRIO 
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Segundo Chung (2013), aumentar o número de alunos na universidade não é o único 

benefício do investimento em gestão e marketing esportivo. Atuando como uma entidade 

esportiva, as Instituições de Ensino Superior (IES) também passam a gerar importantes novas 

fontes de renda. No caso do esporte universitário americano, essas novas receitas podem 

significar uma receita extra de alguns milhões de dólares para a instituição, o que ocorre através 

da venda de ingressos, licenciamento de produtos, doações dos alunos e ganhos com contratos 

de patrocinadores e direitos de mídia. 

 O valor arrecadado pelas universidades norte americanas com patrocínios esportivos na 

temporada 2014 – 2015 foi de 1,1 bilhão de dólares (IEG, Insight Evaluation Guidance) 1. 

Dentro desse cenário, as empresas de material esportivo figuram entre as principais 

patrocinadoras do esporte universitário americano. Segundo a IEG, a Nike é a principal marca 

que patrocina as universidades nos EUA, com 7 bilhões de dólares comprometidos em contratos 

dessa finalidade, mas empresas como a Under Armour, que já soma 400 milhões de dólares 

comprometidos em patrocínios, vêm investindo cada vez mais nesse mercado. 

O infográfico ilustrado na figura 4 foi divulgado pela Umbel2, baseado no ranking da 

Niche3  e traz as 20 principais universidades norte-americanas no cenário esportivo. O ranking 

usou como critérios os resultados alcançados nas quadras, a receita gerada pelo departamento 

esportivo, a média de público dos seus jogos e a força da conferência que cada uma disputa. 

                                                 
1 IEG - Empresa de consultoria que avalia, orienta e mede os resultados de patrocínios 
2 Umbel – Empresa especializada em gerar dados mensuráveis de patrocínios esportivos e culturais, 
com o objetivo de torná-los fáceis de se entender e possam auxiliar as instituições patrocinadas na 
busca de mais apoios. 
3 NICHE - Empresa de pesquisa que avalia e ranqueia as melhores universidades e escolas dos EUA. 
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Fonte: Site da Umbel, 2015 

 

2.2.1 Histórico do Esporte Universitário Brasileiro 

 

Segundo o artigo “Esporte Universitário Brasileiro: Uma Leitura a partir de suas 

relações com o estado” (Starepravo et al., 2010): 

A primeira fase do esporte universitário no Brasil foi iniciada 

junto com as primeiras manifestações do esporte nas 

instituições de ensino superior, que datam do final do século 

XIX, no College Mackenzie em São Paulo, na Faculdade de 

medicina e Cirurgia, localizada na Praia Vermelha (Rio de 

Janeiro), e na antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro. As 

primeiras competições universitárias foram realizadas dentro 

dos próprios estados. Em 1916, essas disputas saíram para o 

nível interestadual, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro 

foram os primeiros a se confrontar. 

 

 Em 1933 foi fundada a primeira federação universitária do Brasil, a Federação Atlética 

dos Estudantes – FAE, no Rio de Janeiro, hoje conhecida como Federação de Esportes 

Universitários do Rio de Janeiro – FEURJ, e em 1934, foi fundada a Federação Universitária 

Figura 4 - Infográfico com a relação das 20 principais universidades norte-americanas de acordo com as suas receitas, média 

de público e resultados esportivos 
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Paulista de Esportes – FUPE. Logo após, em 1935, foi realizada a I Olimpíada Universitária do 

Brasil no estado de São Paulo. Em 1939 foi criada a Confederação Universitária Brasileira de 

Esportes - CUBE, primeiro órgão esportivo universitário de âmbito nacional, o qual já seria 

responsável pela organização da II Olimpíada Universitária Brasileira no mesmo ano de 1939. 

 Através do decreto de lei Nº 3.617, de 15 de setembro de 19414 foi emitida a primeira 

regulamentação do Desporto Universitário Brasileiro, reconhecendo oficialmente a 

Confederação Brasileira de Desporto Universitário – CBDU, antigo CUBE. Deu-se assim, 

início a uma intervenção maior do estado em torno da organização dos jogos universitários no 

país. Neste decreto, ficou instituído que as Associações Atléticas Acadêmicas deveriam ser 

vinculadas aos diretórios acadêmicos da faculdade e seriam responsáveis pela organização do 

esporte universitário dentro das Universidades, recebendo das Instituições de Ensino Superior 

– IES subsídios que contribuiriam na manutenção das atividades esportivas. Além disso, o 

referido decreto também oficializou a Olimpíada Universitária, que passaria a ser realizada 

bienalmente. 

 No ano de 1975 foi instituído através da Lei federal Nº 6.2515 decretada pelo congresso 

nacional, a desvinculação das Associações Atléticas Acadêmicas dos Centros Acadêmicos, 

obrigando a criação das Atléticas como organizações autônomas e únicas entidades formadas 

por alunos a poder organizar o esporte dentro das IES. Neste momento as competições 

caracterizadas no passado pela formação de equipes de cursos específicos, passam a representar 

a universidade inteira. 

 No período entre 1940 e 1980, marcados principalmente pela Gestão de Getúlio Vargas 

e a Ditadura militar, o esporte universitário criou uma grande dependência do estado para a 

realização de suas competições, como afirma o artigo “Esporte Universitário Brasileiro: Uma 

Leitura a partir de suas relações com o estado” (Starepravo et al., 2010):  

Não obstante, podemos dizer que a estrutura do esporte 

nacional, de modo geral, não sofreu alterações significativas 

durante as décadas de 1940 a 1980. O esporte em geral e o 

universitário em particular continuaram a desenvolver-se sob 

a tutela estatal, recebendo verbas e auxílio do Estado. Sem 

dúvida, essa é a principal característica da segunda fase do 

esporte universitário no Brasil: o financiamento e controle 

por parte do Estado, que em geral era centralizador das ações. 

 

 O artigo ainda diz que, com a queda da ditadura em meados da década de 1980, o esporte 

universitário brasileiro sofreu uma grave crise. O novo governo não estava disposto a financiar 

                                                 
4 Decreto – lei n. 3.617, de 15 de setembro de 1941. 
5 Lei n. 6.251, de 8 de outubro de 1975. 
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o esporte universitário como antes, pois enxergava nele traços do governo militar. O que de 

fato, segundo o artigo, tinha certo fundamento, porque os militares se preocupavam com a 

capacidade de mobilização dos jovens universitários e faziam questão de acompanhar de perto 

a organização das competições universitárias no Brasil. Albuquerque (2005) 6 faz o seguinte 

depoimento: 

Nós tivemos um prejuízo enorme logo depois que o MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro, partido político de 

oposição ao Regime Militar no Brasil) ganhou. Na verdade, 

tinha muita gente lá, de política estudantil que de certa forma 

não [sic] ajudaram mais a Federação de Esporte 

Universitário. Eles vincularam o esporte universitário a 

alguma coisa que era do governo militar. Então tinha um 

certo estigma. [...] Depois de 83 não vinha mais nada. 

 

Esse novo momento do esporte universitário nacional causou um grande hiato em sua 

história, em termos de quantidade em frequência de competições, por causa da falta de 

financiamento do estado, porém, percebe-se pelos investimentos esportivos realizados nessa 

época que esse tempo foi fundamental para a entrada do dinheiro privado neste mercado. 

 Neste período, a Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, por exemplo, passou a 

investir em atletismo, futsal, vôlei, basquete e handebol, inscrevendo e patrocinando equipes 

que disputavam as principais ligas profissionais do Brasil. Foi constatado pelo departamento de 

marketing da ULBRA que, neste período de altos investimentos no esporte, segundo Noguera 

(2003), baseada em dados divulgados pela universidade, em 1995, a universidade quadriplicou 

o seu número de matrículas e ainda ganhou um retorno de mídia que se fosse comprado de 

maneira direta, teria custado dez vezes mais do que o valor real investido nas equipes esportivas. 

Em parte, constata-se que os investimentos feitos nessa direção também sofreram grande 

influência do crescimento da área de Marketing Esportivo, onde grandes clubes e empresas já 

começavam a enxergar o enorme potencial de retorno dessa estratégia de divulgação. 

 A nova fase do esporte universitário proporcionou também uma nova ascensão das 

Associações Atléticas Acadêmicas dos cursos de ensino superior. Os estudantes retomaram as 

iniciativas das ações relacionadas ao esporte universitário, já que as grandes competições 

organizadas pela CBDU e pelas federações estaduais, sem apoio, já não satisfaziam as suas 

                                                 
6 Lei Entrevista do sr. Luiz Orlando Borges Albuquerque, em 28 de setembro de 2005, em Curitiba - Paraná. 
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necessidades. Novamente os jogos entre cursos promovidos pelas AAA’s, como por exemplo 

MAC-MED7, Intermed8, Jogos Jurídicos9, entre outras, voltam a ganhar força nesse cenário. 

 Através da Lei federal 10.264, de 16 de julho de 200110, conhecida como lei Agnelo 

Piva, a CBDU passou a ser vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e receber um 

percentual dos recursos disponibilizados pelo governo federal com o intuito de fomentar o 

desporto nacional. 

 Em 2004, o Esporte Universitário, no âmbito das competições realizadas pela CBDU, 

ressurge após o período escasso de recursos, vivido na década de 90. Com o mandato do novo 

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, junto com o recém-criado ministério do esporte, 

dentro dele, foi criada a divisão de esportes universitários, responsável por tentar reorganizar o 

esporte universitário brasileiro. 

 

2.2.2 Esporte Universitário nos Estados Unidos e no Brasil 

 

Para contextualizar a situação geral do Esporte Universitário, dois elementos são 

apresentados, sendo o primeiro a maior referência mundial no assunto, os Estados Unidos e o 

segundo, foco dessa pesquisa e propostas, o Brasil. 

 O esporte universitário praticado no Brasil tem grandes diferenças em termos de 

tamanho e proporção, quando comparado ao praticado nos Estados Unidos 

(www.esportenaamerica.com.br). Começando pela repercussão das competições e a quantidade 

de receita que cada uma gera, e chegado ao ponto de grande número de atletas profissionais 

americanos terem sido alunos graduados em universidades. 

 Enquanto nos EUA o mercado esportivo universitário movimenta bilhões de dólares e 

são uma grande fonte de receita para as IES, no Brasil, o esporte universitário se mantém de 

forma amadora, não é valorizado pela grande mídia e sobrevive com muito pouco investimento 

(www.feasb.com.br). 

                                                 
7 MAC-MED: Competição universitária entre os alunos da Faculdade de Medicina da USP e os alunos da 

Faculdade de Engenharia da Universidade Mackenzie. Fonte: <www.aaaoc.com.br/entrou-para-a-historia>. 

Acesso em: 28/12/2016 
8 Intermed: Competição paulista realizada entre faculdades de medicina. É organizada por 19 faculdades através 

da LEAMESP (Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo). Fonte: 

<www.aaaoc.com.br/intermed>. Acesso em: 28/12/2016 
9 Jogos universitários entre faculdades de direito. Fonte: <http://www.esporteuniversitario.net/?p=14061>. 

Acesso em: 28/12/2016 
10 Lei n. 10.264, de 16 de julho de 2001. 

http://www.feasb.com.br)/


 

 

31 

 Uma questão central também, diz respeito a forma como universidades públicas e 

privadas se diferem entre os dois países. As IES norte americanas são todas pagas, portanto 

precisam desenvolver mecanismos que as diferenciam no mercado, na captação de novos alunos 

e na manutenção dos que já estão matriculados na universidade. As instituições de ensino 

superior públicas do Brasil, por sua vez, apesar da grande força e referência acadêmica, estão 

limitadas ao acesso de alunos através de provas como o ENEM, Exame Nacional do Ensino 

Médio, promovido pelo Governo Federal (enem.inep.gov.br). 

 As IES privadas no Brasil possuem interesses diferentes no esporte universitário, mais 

próximos do que acontece nos Estados Unidos e disponibilizam uma quantidade de recurso 

muito maior do que as instituições públicas para o esporte. Como consequência, uma grande 

disparidade entre elas acontece quando se enfrentam em disputas esportivas, desestimulando o 

investimento das instituições públicas, que veem poucas oportunidades de visibilidade através 

desta ferramenta. Analisando-se a classificação do JUBS (Jogos Universitários Brasileiros) 

2016 (www.cbdu.org.br), nota-se a ampla vantagem que as universidades particulares têm em 

comparação com as instituições públicas. Das 64 equipes que disputaram a 1º divisão do JUBS, 

nas modalidades masculinas e femininas de basquete, futsal, handebol e vôlei, apenas 6 equipes 

representavam universidades públicas e destas, a melhor colocação foi apenas um 4º lugar no 

basquete masculino, enquanto as outras terminaram a competição na última posição de suas 

respectivas modalidades. 

 Segundo John Creer, em 2014, diretor do programa de esportes Lindenwood Lions 

(programa da universidade norte-americana Lindenwood): 

O que os dois movimentos de esporte universitário possuem 

em comum é a sua origem na necessidade de estudantes pela 

prática de atividades esportivas, que, por conta própria, 

criaram as primeiras estruturas de esporte dentro das 

universidades. 

 

 A diferença foi que os reitores e presidentes das universidades norte americanas cedo 

perceberam os benefícios que o esporte poderia trazer para as universidades, enquanto as 

instituições brasileiras, talvez por não terem uma disputa tão grande pela captação de novos 

alunos, nunca se preocuparam com as vantagens que o esporte universitário pode gerar para a 

instituição. 

 Um fato que vale ser destacado, também, é a forte ligação que os departamentos 

esportivos das universidades norte americanas têm com a parte acadêmica das instituições. 

Existe um forte compromisso em se trabalhar com o aluno dentro das quadras, como um atleta, 

e também fora delas, dentro das salas de aula. Parte deste compromisso é imposto pela NCAA 
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- National Collegiate Athletic Association (apresentada no tópico 4.3.1), ao possuir dentre suas 

principais regras de Compliance um grau de exigência acadêmica aos atletas, superior ao grau 

das próprias universidades. Em outras palavras, o aluno atleta que compete na NCAA, ao 

completar sua graduação, terá consequentemente maiores notas que os mínimos exigidos por 

sua universidade. Outro exemplo semelhante está na conferência BIG 10, que premia com uma 

medalha de honra os atletas que se destacam tanto acadêmica, quanto esportivamente no seu 

período universitário. 

Apesar de todas as diferenças citadas, o esporte universitário norte-americano serve de 

inspiração. Sugerir que o Brasil se preocupe em construir uma cópia fiel do que é feito nos EUA 

não representa uma boa alternativa, pois existem grandes diferenças culturais entre os dois 

sistemas universitários, sobretudo no formato de acesso dos alunos às IES. Porém, as IES 

brasileiras devem se inspirar nos modelos de gestão utilizados pelos americanos e buscar, dentro 

da realidade do Brasil, as melhores formas de tirar proveito do que está maduro e possui 

diferentes ferramentas desenvolvidas para atuação em todo tipo de situação demandada por um 

projeto tão complexo. 

 Deve-se considerar, como diferencial a favor do caso brasileiro, o interesse e a 

persistência dos alunos em organizar as suas competições e equipes, de maneira autônoma e 

independente, praticamente sem auxílio das IES. Isso prova a existência de grande demanda, 

pelas atividades, e que o esporte universitário brasileiro tem muito o que avançar sobre as 

diferentes oportunidades existentes. 

 As instituições de ensino superior do país ainda não realizam grandes investimentos em 

marketing esportivo, pelo contrário, o esporte universitário vive um momento de investimentos 

escassos, onde poucas são as iniciativas de marketing esportivo voltadas para as IES. Segundo 

o site O Globo (2016), as olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro tiveram um custo total de 

38,2 bilhões de reais relacionados à infraestrutura dos jogos somados a mais 700 milhões de 

reais investidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na tentativa de melhorar a posição do 

país no quadro geral de medalhas da competição olímpica. A reportagem traz à tona que de todo 

investimento feito no esporte nacional, muito pouco é direcionado para o esporte universitário. 

Em 2015, a Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU) recebeu apenas 12,2 

milhões de reais de incentivo, que só foram capazes de cobrir a realização dos Jogos 

Universitários Brasileiros (JUBS) e nada além. Ao comparar essa realidade com países como 

Cuba e Estados Unidos, esse investimento é muito pequeno para um país que almeja uma 

evolução consistente no cenário esportivo. 
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 Um ponto de questionamento nas IES públicas sobre a relação da universidade com o 

dinheiro privado se daria pela transparência das parcerias que venham a ser firmadas. No Brasil, 

polêmicas de corrupção e falta de profissionalismo são muito presentes no esporte nacional. Em 

relação a essa situação do esporte nacional e os reflexos causados ao esporte universitário 

brasileiro, Toledo (2006) afirma o seguinte: 

A questão do esporte no Brasil é muito polemizada. Clubes 

endividados, falta de apoio do governo, atletas pedindo 

suporte para as empresas como quem pede esmola, corrupção 

permanente em diversos setores, falta de profissionalização, 

falta de ética e uma série de outros problemas pertinentes à 

área esportiva nacional, conforme diversas matérias 

veiculadas nos principais jornais do Brasil, atestam essa 

situação. [...] Diante de tal panorama no cenário esportivo 

nacional, o esporte universitário não poderia ficar ileso. 

 

Enquanto no Brasil o esporte universitário ainda está em processo de estruturação, o 

americano é reconhecido como maior referência. Nos EUA, os eventos esportivos realizados 

nas universidades movimentam bilhões de dólares anualmente, tem os seus jogos televisionados 

em canais esportivos até mesmo fora dos Estados Unidos e os ginásios e campos de futebol 

americano possuem uma alta média de público. Inclusive, analisando a média de público dos 

jogos em casa das 15 principais equipes, tanto da NFL11, quanto da NCAA12, pode-se observar 

que, não só a média, mas também a quantidade geral do público nos jogos de futebol americano 

é maior no esporte universitário do que na própria liga profissional do país. 

 

Tabela 1 - Média de público dos jogos em casa da NFL na temporada 2015 

RK Time Jogos em casa Total Média 

1 Dallas 8 731.672 91.459 

2 NY Giants 8 632.011 79.001 

3 Green Bay 8 627.308 78.413 

4 NY Jets 8 625.280 78.160 

5 Denver 8 615.381 76.922 

                                                 
11 NFL – National Football League. Liga responsável por organizar o futebol americano profissional nos EUA. 
12 NCAA - Nacional College Athletics Association. Associação responsável por organizar as principais 

competições e regulamentações do esporte universitário americano. 
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6 Washington 8 609.672 76.209 

7 Kansas City 7 518.604 74.086 

8 Carolina 8 592.454 74.056 

9 New Orleans 8 584.305 73.038 

10 Houston 8 574.159 71,769 

11 Baltimore 8 568.018 71.002 

12 San Francisco 8 566.392 70.799 

13 Atlanta 8 562.845 70.355 

14 Buffalo 8 559.047 69.880 

15 Philadelphia 8 555.868 69.483 

Fonte: Site da ESPN, 2015 

 

Tabela 2 - Média de público dos jogos em casa da NCAA na temporada 2015 

RK Time Jogos em casa Total Média 

1 Michigan 7 771.174 110.168 

2 Ohio St. 7 750.705 107.244 

3 Texas A&M 7 725.354 103.622 

4 LSU 6 612.026 102.004 

5 Alabama 7 707.786 101.112 

6 Tennessee 7 704.088 100.584 

7 Penn St. 7 698.590 99.799 

8 Georgia 7 649.222 92.746 
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9 Florida 7 630.457 90.065 

10 Texas 6 540.210 90.035 

11 Nebraska 7 629.983 89.998 

12 Auburn 7 612.157 87.451 

13 Oklahoma 7 512.139 85.357 

14 Clemson 7 588.266 84.038 

15 Notre Dame 6 484.770 80.795 

Fonte: Site da NCAA, 2015 

 

Por esses dados de público, é possível perceber a importância que o esporte universitário 

americano tem nos Estados Unidos e o seu nível de desenvolvimento. A Universidade de 

Michigan, por exemplo, apresentou, em 2015, uma média de público incrível nos jogos 

disputados em casa de 110.168 torcedores, enquanto nenhum time da NFL chegava a atingir a 

média de 100.000 torcedores por jogo. 

 Se forem comparados com as médias de público em eventos esportivos brasileiros, os 

números do esporte universitário americano se tornam ainda mais discrepantes e pode-se ter 

uma noção ainda mais clara do que este segmento representa. Usando o futebol de campo do 

Brasil como exemplo, já que é a principal modalidade praticada no país, pode-se observar, 

comparando-se as cinco maiores médias de público do futebol brasileiro e do futebol americano 

da NCAA, em 2015, que os times brasileiros não chegam nem perto do sucesso atingido pelas 

universidades norte americanas. O Corinthians, por exemplo, detentor da maior média de 

público do futebol brasileiro em 2015, para alcançar as principais equipes da NCAA, teria que 

quase quadruplicar a sua média. 

 Outro fato que mostra a relevância do esporte universitário americano é que, segundo 

dados divulgados pela própria NCAA, mais de dois terços da delegação americana nas 

Olimpíadas é constituída por alunos ou ex-alunos de faculdades que disputam os campeonatos 

organizados pela NCAA. Segundo dados divulgados pela própria NCAA, nos jogos Olímpicos 

de verão do Rio, em 2016, dos 555 atletas norte-americanos, 417 competem ou já competiram 

no esporte universitário americano. 
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 É claro que o Brasil e os EUA possuem diversas diferenças na conjuntura do esporte 

universitário, mas o mercado americano inspira e mostra que é possível fazer muito mais pelo 

esporte universitário brasileiro. O sistema de ensino superior americano funciona de uma 

maneira bem diferente da brasileira. Enquanto no Brasil as universidades públicas têm mais 

tradição, são consideradas as maiores referências acadêmicas e são instituições totalmente 

custeadas pelo governo, onde os alunos não pagam nada para estudar, nos Estados Unidos todas 

as universidades são pagas, inclusive as estaduais. Como exemplo, a Michigan State University, 

apesar de ser uma instituição estadual, é paga, onde os alunos de graduação que não são 

residentes da universidade, por exemplo, pagam uma mensalidade de 895 dólares, segundo 

dados divulgados em seu próprio site. Por esta razão, existe uma competição muito grande no 

mercado universitário americano e as IES estão sempre buscando maneiras de se diferenciarem 

no mercado e disputarem a entrada de novos alunos. Nesse contexto de mercado competitivo, 

é uma exigência que as universidades se utilizem de ferramentas de marketing para se 

posicionarem bem no mercado e, nessa conjuntura, a gestão e o marketing esportivo 

apresentam-se como importantes ferramentas para desenvolvimento do esporte universitário. 

 

O Flutie Effect 

 

Uma pesquisa realizada por Chung (2013) pela Harvard Business School aponta para o 

fato de que bons resultados obtidos nos campos de futebol americano e nas quadras de basquete, 

estão diretamente ligados com o aumento no número de matrículas. 

 Em seus estudos, Chung (2013) analisa o caso que ficou conhecido como “Flutie Effect” 

que faz referência ao grande aumento no número de matrículas da Universidade de Boston, após 

o sucesso atingido pelo time de futebol americano da instituição. O caso é conhecido assim, por 

conta de um jogador de futebol americano chamado Doug Flutie que, em 1984, atuando pela 

Boston College contra a Universidade de Miami, fez uma jogada decisiva nos últimos segundos 

de partida que deu a vitória à equipe de Boston. Naquele mesmo ano o grande desempenho de 

Flutie na temporada foi reconhecido pela NCAA que o premiou com o troféu Heisman13. 

 Após a bela temporada do time de futebol em 1984, a procura dos estudantes pelo 

ingresso na universidade de Boston aumentou 30% nos dois anos subsequentes. Esse fenômeno 

do crescimento no número de matrículas das universidades, ocasionado pelo sucesso do 

                                                 
13 Troféu Heisman – É a maior honraria do esporte universitário americano, dado somente aos jogadores que 

alcançam um grande destaque esportivo durante o seu período universitário. 
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programa esportivo da IES começou a ser chamado, então, de “Flutie Effect” pela mídia da 

época. 

 Chung (2013) relata também que a Universidade de Boston não foi a única a perceber 

os efeitos positivos que o sucesso esportivo poderia gerar para a instituição de ensino superior. 

Segundo dados relatados no trabalho de Chung (2013), entre 1983 e 1986 a Universidade de 

Georgetown viu o seu número de matrículas aumentar em 45%, ao mesmo tempo que o time 

de basquete da universidade alcançava grandes resultados nas quadras. Um aumento similar na 

procura de novos estudantes aconteceu na Universidade de Northwestern, quando logo após a 

conquista de um dos campeonatos mais importantes de futebol americano do país, em 1995, a 

universidade teve um aumento de 21% na procura do ano seguinte. 

 A pesquisa de Chung (2013) revela, ainda, que o sucesso esportivo impacta de forma 

quantitativa e qualitativa nas matrículas. Estudantes com baixa qualificação acadêmica, têm 

uma grande preferência pelas IES que se destacam esportivamente, porém os alunos de maior 

rendimento acadêmico também sofrem um impacto considerável por conta do destaque nos 

esportes. Chung (2013) afirma que ganhar um campeonato importante pode representar um 

aumento de aproximadamente 18% no número de matrículas. Para conseguir um impacto 

similar de um ano para o outro, a instituição teria que abaixar o valor da mensalidade em 3,8% 

ou aumentar a qualidade do ensino, contratando professores reconhecidos, porém, que estão 

acostumados a ganhar salários 5% acima do valor de mercado. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA PESQUISA 

 

As pesquisas científicas podem ser classificadas mediante diferentes critérios, de acordo 

com o objetivo da pesquisa, Gil (1999) as classifica como: 

 

 Pesquisa social: motivada por razões investigativas de ordem puramente 

intelectual; 

 Pesquisa pura: direcionada ao desenvolvimento científico, mas sem o objetivo 

específico de aplicações práticas; 

 Pesquisa aplicada: tem interesse específico na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos. 

 

Desta forma, a natureza da presente pesquisa é aplicada, uma vez que se baseia na 

observação de um projeto pré-estruturado e em plena execução, visando o melhoramento dos 

métodos de gestão já utilizados, bem como a sua expansão para outras instituições de ensino. 

 

Ainda segundo Gil(1999): 

A pesquisa aplicada [...] tem como característica 

fundamental o interesse na aplicação, utilização e 

conseqüências práticas dos conhecimentos. Sua preocupa- 

ção está menos voltada para o desenvolvimento de teorias de 

valor universal que para a aplicação imediata numa realidade 

circunstancial. De modo geral é este o tipo de pesquisa a que 

mais se dedicam os psicólogos, sociólogos, economistas, 

assistentes sociais e outros pesquisadores sociais. 

 

Ainda, Gil (1999) cita Selltiz et al. (1967), e, segundo ele, as pesquisas classificam-se 

em: 

 Pesquisas exploratórias: Envolvem levantamentos bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso, com o objetivo de desenvolver, 

esclarecer e propor ideias, que possam originar a formulação de problemas 

objetivos e suscitar pesquisas posteriores; 

 Pesquisas descritivas: se utilizam da coleta de dados, para descrever 

características de um grupo populacional, de um fenômeno etc.; 

 Pesquisas explicativas: estão voltadas ao aprofundamento sobre as questões 

causais da ocorrência de determinados fenômenos.  
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Mediante esta última classificação, a pesquisa dissertada é também exploratória, 

descritiva e explicativa, uma vez que se utiliza de estudos de caso, de onde já existem 

materiais de pesquisa envolvidos (levantamento bibliográfico, por exemplo) para propor 

melhoramentos de soluções já existentes, além de dar abertura para estudos posteriores. 

 

 Para DIEHL (2004): 

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade 

de determinado problema e a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar os processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 

dado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, 

o entendimento das particularidades do comportamento 

dos indivíduos. 

Já segundo ROESCH (1999): 

A pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação 

formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um 

programa, ou plano, ou mesmo quando é o caso da 

proposição de planos, ou sejam quando se trata de 

selecionar as metas de um programa e construir uma 

intervenção, mas não é adequada para avaliar resultados de 

programas ou planos. 

Desta forma, o presente trabalho também possui uma abordagem qualitativa, baseada 

principalmente em pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa foi realizada com base em três principais instrumentos de coleta de dados, 

sendo eles a pesquisa-ação, realizada em websites voltados para o estudo e leitura de periódicos, 

uma série de entrevistas exploratórias, feitas principalmente durante pesquisa de campo 

realizada em universidades norte-americanas, além de um período de 2 anos executando um 

projeto esportivo prático em universidade brasileira, o UFF Ativa. 

Com o objetivo de compreender melhor como funciona um modelo de gestão do esporte 

universitário, observar as melhores práticas e assim, posteriormente, propor as melhores 

Diretrizes Estratégicas para a Aplicação da Gestão Esportiva para uma universidade federal 

brasileira, escolheu-se o local onde o esporte universitário é reconhecidamente mais 

estruturado, os Estados Unidos, para onde foi feita uma visita de exploração. 



 

 

40 

Realizada em outubro de 2014, a pesquisa consistiu em uma viagem com visitas a 4 

universidades americanas. Nessa viagem, os projetos esportivos Lindenwood Lions 

(http://lindenwoodlions.com), Lindenwood Lynx (http://lindenwoodlynx.com), Maryville 

Saints (http://www.maryvillesaints.com) e Wisconsing Badgers (http://www.uwbadgers.com) 

foram visitados e apresentados por seus diretores ou assistentes, John Creer, Michel Elam, 

Marcus Manning e Chanda Jackson. 

Após pesquisas preliminares, realizadas em websites de universidades norte-

americanas, vários projetos esportivos foram selecionados e tiveram mensagens enviadas para 

seus responsáveis, com pedidos de detalhes sobre a gestão dos projetos e uma oportunidade 

para visita. Algumas mensagens tiveram resposta, outras não, mas houve respostas e convites 

suficientes que permitiram a seleção de 4 casos distintos para visita. O objetivo de observar 

práticas distintas existia, pois naturalmente o modelo mais adequado para o Brasil não seria o 

modelo de uma única universidade americana, mas a composição de algumas boas práticas 

observadas em contextos diferentes. 

Ainda, a pesquisa bibliográfica sobre temas como Gestão, Esporte Universitário, 

CBDU, Marketing Esportivo, Esporte no Brasil, dentre outros, foi fundamental para a 

compreensão da história do esporte universitário no Brasil, bem como para o entendimento das 

formas de gestão já utilizadas e outras possíveis de serem aplicadas nas universidades públicas 

do país. 

Desta forma, com o uso de diferentes fontes e evidências para a obtenção dos dados, 

buscou-se permitir o confronto das informações e melhor capacidade de entendimento do tema. 

Segundo Azevedo (2013), a triangulação é uma forma de amenizar problemas de credibilidade 

em pesquisas ao se adotar como estratégia de investigação, múltiplos métodos de obtenção de 

informações. A triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados qualitativos e 

quantitativos e também diferentes formas de análise de dados. Seu objetivo é contribuir para 

que o fenômeno seja avaliado sob o olhar de múltiplas perspectivas e também para enriquecer 

a compreensão do pesquisador. 

 Ainda segundo o autor, a triangulação dos dados significa coletar dados em diferentes 

períodos e de fontes distintas, de modo a obter uma descrição mais detalhada do fenômeno. A 

triangulação metodológica é a mais estudada e aplicada. Esse tipo de triangulação envolve a 

combinação de diversos métodos, geralmente observação e entrevista, de modo que se possa 

ter uma melhor compreensão dos diferentes aspectos de uma realidade ao mesmo tempo em 
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que se evita o enviesamento de uma metodologia única. A figura 5 representa a triangulação 

com as diferentes fontes de evidências consideradas no presente estudo. 

 

Figura 5 - Representação de triangulação das fontes de evidências utilizadas na pesquisa 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Durante as visitas, a oportunidade de entrevistar e trocar experiências por três dias com 

o diretor da Lindenwood Lions, John Creer, foi fundamental. Além de oferecer ampla 

quantidade de informação, frente seus 30 anos de experiência dirigindo projetos de esporte 

universitário, Creer conduziu visitas às instalações, apresentou todo seu corpo técnico e ainda 

sugeriu outras visitas complementares à pesquisa. Além disso, forneceu documentos em versão 

impressa de todos seus manuais internos e da NCAA. 

De acordo com Creer, participar dos campeonatos da NCAA consiste no objetivo central 

das universidades norte-americanas. Cabe a elas se filiar à NCAA e aderir ao manual de 

Compliance, cumprindo suas determinações. 

Importante citar esse manual de Compliance, pois dele derivam diretrizes nas mais 

diferentes áreas onde a gestão do projeto esportivo deverá atuar. Segundo John, o objetivo deste 

manual está, em primeiro lugar, na segregação das universidades em 3 divisões. Após essa 

segregação, todas as diretrizes conduzem a um maior equilíbrio nas disputas esportivas, assim 
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como procuram manter o esporte universitário em nível amador e garantir a formação 

acadêmica dos alunos atletas. 

Segundo os manuais da NCAA, o que determinará em qual divisão uma universidade 

estará, será sua disponibilidade para investimento em seu projeto de esporte. De forma 

ilustrativa, uma universidade divisão 1, precisa oferecer à NCAA seu estádio para jogos, com 

capacidade para 70.000 pessoas. Uma vez qualificada em sua divisão, as demais diretrizes 

permitem que o diretor de cada projeto faça sua gestão como julgar estratégico. 

Quanto aos orçamentos, a NCAA determina o valor máximo a ser investido por cada 

universidade em cada modalidade ou área de atuação. A decisão quanto a fazer esse 

investimento concedendo bolsas de estudo integrais a cinco jogadores de um time, ou bolsas 

parciais a mais jogadores, será decisão particular de cada universidade. Investimentos em 

captação de alunos jogadores também são limitados, assim como orçamentos de viagens, etc. 

Alunos atletas não podem possuir qualquer vínculo profissional com o esporte. Não 

podem ser remunerados pela universidade ou ter um pré-contrato com qualquer clube 

profissional. Ao mesmo tempo, devem cumprir obrigatoriamente as horas em sala de aula e ter 

notas mínimas para continuar participando dos jogos. Todas essas diretrizes regularmente 

precisam ter contas prestadas à NCAA, fazendo com que as universidades criem departamentos 

de Compliance em seus projetos. 

Outra entrevista importante nessa viagem aconteceu em Maryville, onde o diretor 

Marcus Manning também ofereceu rica contribuição para a pesquisa. Marcus, além de técnico 

e competente, se mostrou emocionalmente envolvido com o projeto, abordando de forma 

enfática a necessidade de engajamento dos alunos e a emoção por trás do esporte. Destacou 

toda decoração da universidade com imagens do mascote do projeto, o Saint, a construção da 

identidade, do senso de pertencimento ao projeto e consequentemente à universidade. 

Lindenwood Lions e Wisconsing Badgers apresentaram suas estruturas profissionais, 

onde a segunda inclusive pertence a divisão 1 da NCAA, ambas com orçamentos além dos 1 

milhão de dólares por mês para o esporte. Maryville, no entanto, apresentou uma abordagem 

interessante, com alunos liderando iniciativas, com diferentes áreas da universidade interagindo 

com o projeto, onde o esporte além de demandante das atividades, era também impulsionador 

e campo para desenvolvimento de atividades acadêmicas na prática 

Voltando ao John da Lindenwood Lions, quando questionado sobre a procedência da 

verba que garante a manutenção do projeto, e também sobre o papel dos patrocinadores 

externos, sua orientação foi direta e clara: “O orçamento deve ser da própria universidade. Não 
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se pode construir um projeto sério, complexo e com objetivos de longo prazo, sobre uma fonte 

de recursos que pode desaparecer a qualquer momento.” John ainda completou apresentando 

sua linha de produtos licenciados, uma loja completa localizada no prédio principal do Campus, 

mas reforçou que toda aquela receita era complementar e destinada a projetos menores do 

esporte dentro da universidade, iniciativas coordenadas por alunos e atividades internas como 

seu campeonato entre cursos. 

Munido de toda essa informação, com anotações, fotos, contatos para esclarecimento de 

dúvidas, convites para novas visitas, manuais, sugestões de sites, etc, foi iniciado o 

planejamento do projeto UFF Ativa, que vem sendo executado desde meados de 2015. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 HISTÓRICO DA UFF NO ESPORTE UNIVERSITÁRIO 

 

Acreditando no esporte como agente de Transformação Social, a UFF lançou, em 2015, 

o projeto UFF Ativa, criado para apoiar o esporte e sua prática na comunidade, integrando 

também diferentes áreas da Universidade. O projeto conta com equipes de Voleibol, Basquete, 

Rugby, Futebol, Futebol Americano, Atletismo, Natação, Futsal e Handebol e realiza eventos 

envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade. Além disso, mantém parceria com outras 

instituições (como a prefeitura, clubes, eventos esportivos e escolas municipais). Conta com 

uma equipe dedicada de treinadores, com a participação de alunos da ed. física, apoio das 

atléticas e outros grupos esportivos. Tudo isso para que a rotina de treinamentos e atividades 

seja executada. 

Dentro da UFF, a situação encontrada não apresenta grandes diferenças em relação a 

outras IES públicas pesquisadas, como Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, todas participantes da FEURJ, a Federação de Esportes 

Universitários do Rio de Janeiro. 

Lançado em 2008, como iniciativa da Reitoria da universidade, a UFF possui um projeto 

de esportes chamado UFF Esportes, com o objetivo de fomentar esta prática e apoiar alunos 

atletas em destaque. Através deste apoio, alunos UFF disputaram e chegaram a conquistar 

medalhas Olímpicas, como é o caso da Isabel Swan, velejadora em Pequim 2008. Em 2014 este 

projeto foi reformulado, passou a ser chamado de UFF Ativa e deixou de apoiar alunos 

individualmente, passando a apoiar o esporte, com destaque para a criação das Seleções UFF e 

o desenvolvimento de toda estrutura necessária para suportar essas seleções, com parcerias, 

busca por investimento de patrocínio, etc. 

Independentemente de iniciativas institucionalizadas e coordenadas pela Universidade, 

há também o esporte universitário realizado pelos cursos, de forma independente e sob o 

comando de alunos, organizados nas chamadas Atléticas. Diferentes frentes de atuação, com 

trabalho e iniciativas acontecendo em paralelo, na busca por um objetivo comum, a construção 

de um projeto comum e de apoio mútuo. 

Através do projeto UFF Ativa, está sendo construída uma estrutura ao redor do esporte 

que acontece dentro da universidade. Diferentes iniciativas são executadas em paralelo, com 

maior ou menor apoio institucional, porém sempre com objetivo de desenvolver o já citado 
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ambiente de coopetição, buscando-se soluções conjuntas para problemas comuns, sem que estas 

prejudiquem a particularidade de cada situação. 

Em função dessas iniciativas, alguns mapeamentos internos foram feitos, os quais 

ajudam no direcionamento e priorização das atividades. 

Abaixo alguns números e observações que ilustram o ambiente atual: 

 

1. Número de Seleções UFF, as #SeleUFF: 14; 

2. Número de Atléticas: 40; 

3. O curso de Engenharia se destaca com o maior percentual de atletas:17%; 

4. Natação é a modalidade mais praticada na categoria individual; 

5. Futsal é a modalidade mais praticada na categoria coletiva; 

6. 64% dos participantes são do sexo masculino; 

7. Concentração em Esportes Coletivos: 83% dos alunos. 

 

4.2 ATIVIDADES ESPORTIVAS VIGENTES 

 

Diversas são as atividades em execução atualmente e buscando separa-las em dois 

grandes grupos, que diferem entre si, sobretudo, pelo planejamento e gestão a partir da Reitoria, 

de iniciativas independentes executadas por alunos, tem-se: 

 

Atividades do UFF Ativa  

 

Atualmente o projeto UFF Ativa conta com 9 modalidades esportivas, que são: 

Handebol, Lutas, Voleibol, Rugby, Futsal, Futebol de Campo, Futebol Americano, Basquete e 

Atletismo. As seleções são chamadas SeleUFFs e são geridas por seus respectivos 

coordenadores. 

Todos os jogadores envolvidos em cada modalidade são estudantes da UFF, da 

graduação ou pós-graduação, e se comprometem a comparecer aos treinos semanalmente, a fim 

de melhorar o rendimento das equipes. Periodicamente, ocorrem seletivas para as equipes e 

qualquer aluno interessado pode participar. 

As SeleUFFs participam de competições internas e externas à UFF e vêm conquistando 

cada vez mais espaço no cenário Estadual, já tendo participado dos estaduais promovidos pela 

FEURJ e JUNFRI. 
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Confrontos com outras universidades e amistosos também são meios de integrar a UFF 

no contexto esportivo do Rio de Janeiro com ambições de destaque a nível nacional, através da 

participação nos JUBS (Jogos Universitários Brasileiros), organizados pela CBDU 

(Confederação Brasileira Esp. Univ.) para os campeões estaduais. 

Além do foco no treinamento e participação em Competições, o UFF Ativa vem 

construindo parcerias afim de melhor viabilizar suas atividades. Dentre as parcerias, destaca-se 

a cooperação na manutenção de espaços esportivos da cidade, oferta de minicursos a escolas 

municipais, voluntários que atuam no suporte a execução de eventos esportivos, auxílio na 

gestão das atléticas, além de produção e/ou participação na execução de eventos esportivos. As 

contrapartidas a esse tipo de iniciativa acontecem de diferentes formas, conforme negociação e 

possibilidades, podendo envolver o acesso a tempo de uso de equipamentos esportivos, 

descontos para alunos UFF em atividades fora da universidade, doação de material, etc. 

 

Atividades das Atléticas 

 

Atualmente, mais de 20 cursos da Universidade Federal Fluminense contam com uma 

atlética, entidade formada e organizada pelos próprios estudantes. 

Promover e difundir e coordenar o esporte entre os alunos da universidade são objetivos 

principais das atléticas. Além disso, são responsáveis pela realização de eventos, tais como 

festas, churrascos e competições universitárias. A integração dos alunos da universidade vem 

como consequência de todas essas atividades realizadas, gerando espírito de equipe, unidade e 

pertencimento nos alunos da UFF. 

São separadas por cursos (Atlética de Engenharia, Atlética de Comunicação, etc) e 

participam de campeonatos dentro e fora da universidade. Quando fazem parte de eventos 

externos, levam o nome da UFF para outras cidades e estados, reforçando a representatividade 

da universidade nesses locais. 

Com o propósito de regularizar e fortalecer essas atléticas, foi criada, em dezembro de 

outubro de 2014, a LAUFF (Liga das Atléticas da UFF), um projeto pioneiro entre as 

universidades do Rio de Janeiro e inspirado na Liga das Atléticas da Universidade de São Paulo 

(USP), a mais antiga e próspera do Brasil (www.uff.br). 

 

 

O InterUFF 
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Merecedor de destaque, anualmente, desde 2008, entre os meses de agosto e dezembro, 

ocorre o InterUFF. O evento consiste no campeonato interno da UFF, com disputas esportivas 

em diversas modalidades, como futsal, vôlei, futebol de campo, entre outras. É aberto a todos 

os cursos da universidade, não só nos Campi de Niterói, como do interior e possui grande adesão 

por parte dos estudantes. 

O InterUFF é uma construção coletiva realizada pelos alunos, onde todos os anos uma 

comissão é eleita para organizar o torneio. Atualmente, a competição é um dos maiores jogos 

universitários internos do país, envolvendo direta e indiretamente cerca de 4.000 alunos, 40 

cursos e continua agregando novas equipes em todas as suas edições. 

Da organização às disputas dentro de quadra é construído um ambiente que permite a 

integração dos alunos de diferentes cursos e funcionários, além de incentivar a prática esportiva. 

O InterUFF é um evento que envolve toda a faculdade e possui um público bem amplo. 

A maioria dos competidores são alunos de graduação da UFF de Niterói, porém o evento conta 

com a participação dos polos de Volta Redonda, Rio das Ostras e Nova Friburgo, além de times 

formados por funcionários, professores, pós-graduandos, mestrandos e residentes. 

Como forma de garantir a organização do evento, há um estatuto criado para tal, além 

de comissão organizadora e reuniões periódicas entre coordenadores e participantes. Outro 

ponto importante para garantir a transparência e execução do evento é a Arbitragem, sempre 

composta por profissionais da área contratados com esta finalidade. 

De forma geral, cada curso deve se inscrever através do seu diretório acadêmico, atlética 

ou qualquer outro grupo que represente os alunos. Cabe ao representante organizar as equipes 

e fazer as inscrições nas modalidades que o curso vai participar. As modalidades coletivas 

começam com uma fase de grupo, onde as equipes são sorteadas de acordo com as colocações 

do campeonato anterior. Após o término da primeira fase, é feito um chaveamento para a etapa 

eliminatória do torneio, que pode começar nas oitavas de final ou nas quartas de final, 

dependendo do número de equipes inscritas, seguindo para a semifinal e final. As competições 

individuais ocorrem em apenas um dia específico e podem contar com a participação de até 

dois alunos por curso em cada modalidade. 

 

4.3 ANÁLISE SWOT DO PROJETO UFF ATIVA 

 

Abaixo, apresenta-se uma lista de pontos importantes do projeto, estruturados sob a 

forma de uma análise SWOT. 
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FORÇAS 

- Interesse institucional com apoio da reitoria; 

- Interesse dos alunos; 

- Equipe do projeto engajada; 

- Universidade Multi-disciplinar. 

 

FRAQUEZAS 

- Falta de recursos financeiros; 

- Falta de equipamentos esportivos; 

- Limitações dos processos de contratação de profissionais; 

- Concorrência das seleções do projeto com times das atléticas. 

 

OPORTUNIDADES 

- Quanto ao esporte universitário, realidade brasileira muito distante da americana; 

- Atração de estudantes para a universidade através do apelo esportivo; 

- Experiência prática para estudantes de diversas áreas que podem atuar trabalhando 

junto ao projeto UFF Ativa; 

- Construção de um projeto que no futuro proporcionará parcerias e receita para a 

universidade. 

 

AMEAÇAS 

- Ambiente político na universidade; 

- Complexidade operacional no ambiente público; 

- Fragilidade dos Campeonatos Oficiais (FEURJ); 

- Universidades Particulares e suas ferramentas para montagem de Equipes Esportivas; 

sem restrições de acesso à universidade (ENEM). 

 

 

 

 

 

 

4.4 CASOS DE SUCESSO EM OUTRAS UNIVERSIDADES 

 

4.4.1 Nos Estados Unidos 
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A base dos esportes nos EUA está nas universidades americanas. Delas, saem atletas 

que participam de ligas profissionais e jogos olímpicos. Estudantes criam identificação, senso 

de unidade e pertencimento. Além disso, observam no esporte um caminho para voltar a 

universidade e reviver bons tempos, agora, como torcedores do time da casa. Esse sentimento 

de nostalgia é uma ferramenta utilizada pelas universidades para atrair o público 

(www.globoesporte.globo.com). 

Organizando e gerenciando competições regionais e nacionais, entre as universidades 

dos EUA, está a NCAA, entidade máxima do esporte universitário norte-americano 

(www.timeoutbr.com.br). 

 

A NCAA – National Collegiate Athletic Association 

 

A NCAA é uma instituição criada com o objetivo de gerenciar o esporte universitário 

nos EUA, unificando regras e organizando os principais eventos esportivos. Segundo consta no 

próprio site da NCAA, atualmente, participam da associação 1.121 universidades, 99 

conferências esportivas e outras 39 organizações afiliadas. Conta com a participação de mais 

de 460.000 atletas, 19.000 equipes e organiza 90 campeonatos por ano de 24 modalidades 

diferentes. 

Desde 1973 a NCAA se divide em 3 divisões que servem para alinhar o nível das 

universidades. Essa divisão é feita de acordo com o investimento esportivo de cada instituição 

de ensino superior, as conferências que cada uma participa e algumas exigências acadêmicas 

determinadas pela NCAA. 

Além das suas ações relacionadas à parte esportiva das universidades, a associação tem 

um compromisso com o aprendizado acadêmico dos estudantes que participam das suas 

competições. Segundo a própria NCAA em seu site, a associação é uma organização que se 

dedica ao bem-estar dos estudantes-atletas e em auxiliá-los no desenvolvimento de suas 

habilidades para que tenham sucesso no campo de jogo, na sala de aula e durante toda a vida. 

Para estarem aptos a competir nos torneios organizados pela NCAA, os alunos precisam manter 

boas notas. Além disso, parte dos recursos gerados pelos departamentos esportivos são 

distribuídos em bolsas de estudo, tratamentos médicos e suporte de moradia e auxílio para 

outras necessidades especiais. Essa preocupação merece destaque, pois existe um grande 

controle da associação para assegurar que os atletas estão cumprindo com os seus requisitos 

acadêmicos. Por esse motivo, as universidades flexibilizam os horários desses estudantes-
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atletas e oferecem um suporte com áreas especiais de estudo para esses alunos e 

acompanhamento de monitoria para ajudá-los.  

No Brasil, não existe esse cuidado com a parte acadêmica dos atletas universitários e 

grande parte deles não chega a concluir a faculdade. Não foi encontrado em nenhuma das 

competições organizadas pela CBDU esse tipo de exigência relacionada ao rendimento do atleta 

nas salas de aula. 

 

Receitas e distribuição de renda da NCAA 

 

Em seu site, a NCAA afirma que a maior parte das suas receitas vem de apenas uma 

modalidade esportiva, o basquetebol. O futebol americano também possui uma grande receita, 

porém nas fases eliminatórias e nos principais torneios da modalidade, onde tem a maior 

geração de renda, o dinheiro não vai para a NCAA. Sendo assim, o basquete é a principal fonte 

de receita da associação, possui uma grande repercussão de mídia e gera o interesse de 

investimento por parte de diversos patrocinadores. O valor arrecadado no basquete é 

redistribuído de várias formas, ajudando a pagar os custos de manutenção da NCAA, projetos 

de auxílio a atletas, organização de outras modalidades esportivas, entre outras funções. Dos 90 

campeonatos realizados pela associação, somente 5 são autossustentáveis, enquanto os outros 

85 não geram receita suficiente para cobrir os próprios custos, sendo subsidiados pela referida 

verba gerada pelo basquete. 

 

Conferências 

 

Apesar de ter a NCAA como o seu principal órgão, responsável pela regulamentação e 

realização das principais competições nacionais, no esporte universitário americano existem 

uma série de conferências14 que organizam torneios separados, os quais são disputados apenas 

pelas universidades que fazem parte de cada conferência. Atualmente a NCAA também auxilia 

na organização de alguns dos campeonatos realizados por essas conferências, porém não recebe 

toda receita gerada por elas. Os torneios mais importantes do futebol americano, por exemplo, 

nas suas fases eliminatórias, onde geram o maior retorno financeiro, segundo relata a própria 

NCAA em seu site, as receitas ficam com as conferências. 

                                                 
14 As conferências no esporte universitário americano são ligas esportivas formadas por diferentes universidades 

que buscam organizar campeonatos entre si, paralelamente aos grandes campeonatos nacionais. 
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Essas conferências surgiram no início do século XX junto com o crescimento do esporte 

dentro das universidades. Foram criadas a partir da união de instituições de ensino superior da 

época que buscavam criar campeonatos fortes, que pudessem desenvolver o esporte 

universitário nas suas regiões. As universidades norte americanas se reuniram em conferências 

para criarem seus próprios torneios e regulamentos que iriam balizar a organização e o 

desenvolvimento dos seus departamentos esportivos. 

As principais conferências dos EUA, atualmente, são: SEC (Southeastern Conference), 

BIG 10, PAC 12, BIG 12, NAIA e a ACC (Atlantic Coast Conference). Segundo dados 

levantados por Smith (2015) e divulgados pela Forbes neste mesmo ano, através de uma análise 

dos anos fiscais de 2014 e 2015, essas conferências juntas somaram uma receita que chega a 

311 milhões de dólares apenas com o que é arrecadado com os jogos de futebol americano e 

com os torneios pagos pela NCAA. Além desse valor, movimentam em torno de 1.1 bilhão de 

dólares através dos seus contratos de patrocínio 

Observa-se, mais uma vez, que o conceito de coopetição se faz presente e é uma das 

chaves para o sucesso do esporte universitário americano. As alianças construídas através das 

conferências permitiram que o esporte dentro das universidades encontrasse mais estabilidade 

para o seu desenvolvimento e as equipes fossem niveladas, buscando sempre o crescimento em 

conjunto pelo bem da conferência como um todo. A BIG 10, em seu site, relata que em 1955, a 

conferência formulou um novo modelo de distribuição de renda, onde todo o valor gerado de 

lucro através das competições de futebol americano e dos direitos de TV, são divididos 

igualmente entre todas as instituições membros da conferência, permitindo que todas tenham 

acesso a recursos para melhorarem a qualidade de suas equipes e de seus programas esportivos. 

 

Excelência em Gestão 

 

Ainda usando o esporte universitários dos Estados Unidos como exemplo, para que todo 

sucesso seja criado, há excelência em gestão suportando diretores de programas esportivos, 

executores de eventos, promotores de marketing, captadores de recursos, e tudo que envolve o 

negócio do esporte universitário. 

Como forma de aproximar todos esses elementos e permitir que estes sejam discutidos 

e aprimorados constantemente, existe por lá a NACDA – “National Association of Collegiate 

Directors of Athletics”. A NACDA atua como a associação de profissionais dedicados à 

administração do esporte universitário, oferecendo oportunidades educacionais, atuando como 
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veículo para intercâmbio de informações, realização de eventos focados na gestão do esporte, 

além de outras iniciativas. Uma referência a qualquer pessoa atuante ou interessado em atuar 

neste mercado. 

A NACDA foi fundada em 1965 e teve origem na primeira e na segunda Conferência 

Nacional sobre Administração Esportiva em Universidades, que aconteceram em Louisville, 

Kentucky, em 1959 e 1962. Assim, a NACDA foi fundada oficialmente na terceira conferência, 

que ocorreu em Washington, D.C., em 1965. Em 1966 a Associação teve a sua convenção de 

inauguração. 

A NACDA é a maior associação de administradores de esportes nos Estados Unidos, 

possuindo a participação de mais de 12.500 indivíduos. Além disso, participam mais de 1.600 

instituições Americanas, do Canadá e México. Os membros incluem diretores esportivos, 

assistentes, comissários de conferência e indivíduos ou corporações afiliadas, sendo regida por 

um grupo de oficiais e membros do Comitê Executivo. Os Oficiais consistem em um Presidente, 

um 1º, 2º e 3º Vice-Presidente e um Secretário. O Comitê de Gerenciamento Financeiro é 

composto pelos atuais oficiais e ex-presidentes que conduzem as finanças da Associação. O 

Comitê Executivo inclui oito representantes das Divisões Universitárias, quatro da Divisão 

Junior e vários membros “At-Large”. Este último grupo inclui cinco representantes de 

associações / organizações afiliadas e representantes femininas de distritos que não possuem 

representação feminina. 

Durante sua Convenção anual, realizada em junho, o grupo de administradores 

participantes do evento trabalha para examinar e solucionar os problemas contemporâneos 

enfrentados pelas universidades. Como destaque das atividades da NACDA, a Convenção anual 

atende todos os administradores associados, com sessões gerais abertas e sessões de discussão 

voltadas para algumas necessidades específicas. Além dos fóruns de discussão, palestras são 

apresentadas. Dentre os recentes palestrantes de alto nível, estiveram: Bonnie Bernstein, Todd 

Blackledge, Todd Christensen, Stephen Covey, Joel Fish, Dan Fouts, Leslie Gudel, Dan Hicks, 

Keith Jackson, Tommy Lasorda, Merlin Olsen, Robin Roberts, Hyrum Smith, Lynn Swann, 

Michele Tafoya , Lesley Visser, JC Watts, Pat Williams e Zig Ziglar. 

Premiações também são concedidas, como Prêmio Corbett, iniciado em 1967, e 

apresentado anualmente ao administrador esportivo que, ao longo dos anos, mais caracterizou 

a devoção de Corbett ao esporte universitário e que trabalhou incessantemente para seu 

melhoramento. O prêmio é nomeado em homenagem ao primeiro presidente da NACDA, Jim 

Corbett, da Louisiana State University. 
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Outro Prêmio é o Under Armour AD do ano: O programa Under Armour AD foi criado 

para honrar os diretores esportivos pelo compromisso e excelência administrativa dentro de um 

ambiente comunitário e universitário. O prêmio abrange sete divisões (subdivisão NCAA 

Football Bowl, subdivisão do campeonato de futebol, divisão I, II, III, NAIA / Outros quatro 

anos, JC / CC) e honra anualmente 29 diretores (quatro de cada divisão) e um Vencedor 

internacional de divisão cruzada. Os beneficiários recebem seus prêmios na Convenção anual 

NACDA. 

Buscando atuar na formação dos associados, há algumas iniciativas, como: 

O Instituto de Gestão e Liderança, oferecendo treinamento intenso em práticas 

administrativas e de gestão, utilizando materiais de recursos especiais e a experiência de 

notáveis indivíduos na área. É realizada em aulas estilo seminário, com matrícula limitada. 

O Instituto de Gestão do Desporto, unido ao Sports Management Institute (SMI) para 

criar assim uma aliança que oferece ainda mais oportunidades para que os administradores 

cresçam em sua profissão. As instituições patrocinadoras da SMI incluem: North Carolina, 

Michigan, Notre Dame, Carolina do Sul, Califórnia do Sul e Texas. O vencedor do Prêmio 

Corbett recebe um diploma honorário do Sports Management Institute. 

O Programa Interno, iniciado no outono de 1984, oferece oportunidades para mais de 

100 jovens estudantes, aspirantes a administradores de atléticas colegiadas. Eles representam 

mais de 50 instituições membros da NACDA e a maioria busca assumir cargos no campo da 

administração esportiva universitária. 

A espinha dorsal da NACDA é sua Fundação. Consiste no braço educacional da 

Associação, patrocinando as clínicas, oficinas e seminários e gerenciando os programas de 

bolsas de pós-graduação. A Fundação concede anualmente 136 bolsas de pós-graduação, quatro 

para estudantes-atletas, seis para alunos que irão participar de um programa de administração 

de esportes na pós-graduação e 126 à premiados em conjunto com a Copa de Diretores da 

Academia de Esportes dos Estados Unidos. Além disso, a Fundação anualmente oferece à 

Fundação Nacional de Futebol mais de US $ 500.000 para bolsas de pós-graduação. Desde 

1982, a Fundação concedeu mais de 9,5 milhões de dólares em bolsas de pós-graduação. 

Há também o Fórum de Diretores de Atléticas da Divisão I: Evento anual disponível 

para todos os diretores de universidades da Divisão I. Esta reunião é realizada em conjunto com 

o “Division I Men's Final Four”. Os tópicos variam a cada ano, mas incluem problemas de 

planejamento financeiro e bem-estar pessoal. 
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O Workshop de Instalações, reunião anual disponível para todos os membros da 

NACDA em que consultores e arquitetos mostram novos conceitos na construção de instalações 

esportivas. Além disso, os administradores também discutem métodos bem-sucedidos de 

financiamento e marketing de várias instalações em todo o país. 

O Jornal de Administração Esportiva, publicado quatro vezes por ano pela NACDA é 

escrito principalmente por membros NACDA. Ele se concentra em instalações esportivas, 

novas ideias em promoções, marketing, desenvolvimento, ramificações legais e outros 

problemas atuais na administração esportiva universitária. 

Além das áreas de atuação e iniciativas citadas acima, a NACDA possui um grupo de 

outras associações filiadas com atuação mais específica. São elas: 

A NACMA: Associação Nacional de Administradores de Marketing Esportivo, uma 

organização que serve para reunir pessoas que trabalham no campo do marketing. 

A NAADD: Em 1993, a NACDA iniciou a Associação Nacional de Desenvolvimento de 

Diretores, uma organização que reúne pessoas que trabalham no campo de angariação de fundos 

esportivos. 

A ICLA: Administrada pela NACDA esta é a Associação Internacional de 

Licenciamento de Marcas e Produtos, uma organização orientada para as necessidades 

específicas desta indústria, com orientações sobre boas práticas, e direcionamento legal. 

A NAAC: Associação Nacional para Compliance Esportivo, uma organização voltada 

para as necessidades específicas dos administradores esportivos que se concentram nas questões 

de conformidade no esporte universitário, como as regras estabelecidas pela NCAA. A NAAC 

auxilia na gestão dos seminários de conformidade legislativa, além de outras necessidades. 

Todas essas associações filiadas citadas, além de outras que não receberam tanto 

destaque neste texto, também realizam convenções anuais junto a da NADCA, momento 

oportuno onde toda gestão do esporte universitário americano está concentrada. 

Nas visitas realizadas às instituições de ensino superior norte-americanas foram 

elaborados registros e fotos para facilitar a disseminação do conhecimento a respeito das boas 

práticas de gestão esportiva em universidade, bem como obter evidências da estrutura que dá 

suporte as atividades esportivas. As fotos estão disponibilizadas no Apêndice I. 

Observa-se também que o sentimento de pertencimento e de unidade é criado, além de 

outros fatores, como líderes de torcida e gritos de guerra, o mascote da escola, enaltecido e 

representado em vestimentas, painéis, brindes, etc. Essas ações fortalecem o “orgulho” que os 
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estudantes sentem por fazer parte da instituição e, consequentemente, motivam e engajam ao 

redor do projeto. 

 

4.4.2 No Brasil 

 

No Brasil, existem algumas entidades esportivas voltadas à organização e realização de 

eventos esportivos universitários. Dentre elas, pode-se citar a CBDU (Confederação Brasileira 

de Desporto Universitário), responsável pela realização do JUBS (Jogos Universitários 

Brasileiros) e da LDU (Liga do Desporto Universitário). 

Dentro de sua estrutura, a CBDU, possui suas filiadas regionais, como é o caso da 

FEURJ (Federação de Esportes Universitários do Rio de Janeiro), e outras federações estaduais. 

“O maior evento realizado pela CBDU são os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), 

que em 2016 chegaram à 64ᵃ edição, reunindo mais de cinco mil participantes de todo o país. 

Ao longo dos anos, o JUBS cresceu e se estruturou no que hoje é conhecido como a maior 

competição universitária da América Latina”, segundo a organizadora (www.cbdu.org.br). 

Em 2006 foi criada a LDU, com o objetivo de ofertar um calendário consistente e que 

contemplasse todo o ano letivo. Atualmente, a Liga do Desporto Universitário conta com 15 

competições, que acontecem de março a dezembro. Os eventos da LDU são sediados em 

cidades pelo Brasil e abrangem uma grande diversidade de modalidades esportivas, 

movimentando mais de quatro mil atletas de todo o país. 

Como forma de fomento ao esporte universitário nacional, além dos principais 

campeonatos citados acima, JUBS e LDU, a CBDU, junto às filiadas, promovem os 

campeonatos estaduais. Cada filiada é responsável pela organização de seu estadual, cujo 

objetivo maior para os participantes é classificar suas universidades para a disputa dos nacionais 

JUBS e LDU. Cada federação estadual possui autonomia para gestão de suas atividades e 

formatação de seu campeonato estadual, visto que as diferentes regiões do país possuem 

diferentes realidades. Mesmo assim, há uma cartilha de diretrizes a serem seguidas quanto a 

elegibilidade dos alunos atletas aos jogos nacionais e algumas outras questões. 

 

4.5 PROPOSTA DE MODELO PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO 

ESPORTIVA 
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A partir das metodologias apresentadas no capítulo 2, o Business Model Canvas, 

Osterwalder (2010), e o Modelo de Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), propõe-se aqui 

um modelo agregado, conforme ilustrado na figura 6. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após os primeiros anos do projeto, iniciados em 2008 como citado acima, sua 

reformulação aconteceu como fruto de um planejamento mais estruturado e com foco no médio 

e longo prazo. Dentre algumas diferenças, sobretudo o foco na instituição e o objetivo de 

construir algo mais estruturante, capaz de fortalecer todo esporte da universidade foram 

prioridade. 

Hoje, 3 anos após o início do projeto, é possível apresentar diretrizes mais maduras que 

as iniciais e também alguns resultados conquistados. Dificuldades naturalmente são 

enfrentadas, mas algumas conquistas, como o aumento no número de alunos envolvidos e o 

destaque da equipe UFF Ativa em eventos esportivos (JUNFRI 2017), foram alcançadas. 

Além do Modelo Agregado ao Canvas, que como modelo de gestão adotado, norteia 

todo planejamento, uma série de decisões estratégicas foram e vem sendo tomadas. No 

Figura 6 – Modelo agregado: Osterwalder (2010) + Vasconcellos Filhos e Pagnoncelli 
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ambiente de uma universidade federal, naturalmente há desafios, mas resistências, escassez de 

recursos, e dificuldades para captação seguindo todas as diretrizes estatais. Diante disso, nem 

todo planejamento pode ser executado exatamente como previsto. Assuntos ganham prioridade, 

há necessidade de intuição e criatividade e como qualquer projeto, ter agilidade para avançar, 

sem que a cada necessidade todo planejamento seja revisto e ajustado é fundamental. 

 

O Modelo Agregado 

 

Missão 

Através do esporte, aproximar, integrar e engajar a comunidade universitária, 

desenvolvendo atividades e gerando benefícios individuais e coletivos. Ampliar os vínculos 

entre a universidade e a sociedade, fortalecendo a imagem da UFF como agente de 

transformação social, promovendo também a saúde pública. 

 

Visão 

Através do projeto UFF Ativa, transformar a gestão esportiva além dos muros da 

universidade. Oferecer o ambiente multidisciplinar e singular criado na UFF, a entidades 

externas que demandem suporte às suas atividades esportivas, certos de que esse intercâmbio 

oferecerá campo para pesquisas práticas também de interesse universitário. 

 

 

 

 

 

 

 

O Canvas 
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Lembrando as 9 áreas estratégicas propostas pela metodologia, a figura 7 ilustra de 

forma simplificada do Canvas proposto para o UFF Ativa. Em seguida cada uma das áreas é 

apresentada com sua lista completa de atividades propostas e indicadores de desempenho, os 

quais podem ser utilizados para medição e comparação evolutiva do projeto. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

1. Proposta de Valor 

1.1. Atividades 

 Integração da Universidade através do Esporte; 

 Criação de Núcleos Multi-disciplinares de suporte às atividades esportivas; 

 Disponibilidade de Equipamentos Esportivos para as Atividades; 

 Participação das Equipes UFF nos principais Eventos Esportivos Universitários; 

 Suporte às atividades das Atléticas; 

 Coparticipação da Universidade em Eventos Esportivos na Cidade; 

 Protagonismo da UFF junto a FEURJ; 

 Aumento da visibilidade da UFF como Universidade. 

 

 

1.2. Indicadores 

 Número de Campeonatos com Participação das Seleções UFF 

Figura 7 - Forma simplificada do Canvas proposto para o Projeto UFF Ativa 
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 Número de Conquistas (vitórias em campeonatos) das Seleções UFF 

 Número de Parceiros Externos suportados ou clientes do projeto. 

 Número de Patrocinadores do projeto. 

 

2. O Cliente 

2.1. Atividades 

 Alunos UFF 

o Seleções 

o Atléticas 

o Núcleos Multidisciplinares de suporte às atividades 

 Servidores UFF 

 As Modalidades Esportivas do Projeto 

 

2.2. Indicadores 

 Número de Seleções UFF 

 Número de alunos envolvidos diretamente no projeto (coordenadores, técnicos, 

etc.) 

 Número de Alunos envolvidos indiretamente no projeto (atletas, torcedores, etc) 

 

3. Relacionamento com o Cliente 

3.1. Atividades  

 Reuniões de Coordenação 

o Planejamento 

o Suporte às Atléticas 

 Reuniões - Equipes Modalidade 

o Treinos 

o Jogos 

o Viagens 

 Reuniões FEURJ 

 Informes regulares 

o Gestão do Projeto 

o Reitoria 

o Engajamento de Alunos 
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 Seminários 

o Atletas 

o Atléticas 

 Relatórios Executivos das Equipes de cada Modalidade 

o Assiduidade / Comprometimento 

o Resultados da Modalidade 

o Resultados dos Atletas na Universidade 

o Atividades realizadas 

o Prestação de contas 

 

3.2. Indicadores 

 Número de novos alunos envolvidos indiretamente no projeto 

 Quantidade de produtos com as marcas do projeto vendidos 

 Número de alunos deixando as atividades do projeto 

 

4. Canais de Relacionamento 

4.1. Atividades  

 Equipe de Gestão 

 Equipe da Modalidade 

 Núcleos Multidisciplinares 

 Redes Sociais 

 Website 

 Grupos de “Whatsapp” 

 

4.2. Indicadores 

 Engajamento medido nos canais de comunicação 

 Número de Curtidas nas redes sociais 

 Número de visitas as redes sociais e website do projeto 

 

 

 

5. Atividades do Projeto 

5.1. Atividades 
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 Gestão e Marketing do Projeto com todas suas Modalidades 

 Suporte ao Treinamento e Competições 

 Participação na FEURJ 

 Participação / Apoio a Eventos 

o Competições Universitárias - FEURJ, InterUFF, Atléticas 

o Competições na Cidade – Corridas 

o Seminários 

 Disponibilização de condições de treino às equipes 

o Equipamentos (quadras, etc) 

o Material (bolas, redes, etc) 

o Uniformes 

o Suporte Multidisciplinar (comunicação, educação física, médicos, nutrição, 

etc) 

 

5.2. Indicadores 

 Número de treinos esportivos realizados por mês 

 Número de outros eventos realizados por ano 

 

6. Recursos para as Atividades 

6.1. Atividades  

 Equipe de Gestão 

o Gestor 

o Assistente Técnico 

o Administrativo/Financeiro (PROAES) 

 Equipe Técnica de cada Modalidade 

o Coordenador 

o Técnico 

 Equipamentos Necessários à prática de cada Modalidade 

 Estrutura Necessária à Prática de cada Modalidade 

 Equipe de Suporte Multidisciplinar 

 

6.2. Indicadores 
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 Número de Equipamentos prórios disponíveis para o projeto ( Quadras, Piscinas, 

Salas, etc ) 

 Número de Equipamentos terceiros ("alugados") disponíveis para o projeto ( 

Quadras, Piscinas, Salas, etc ) 

 Valor investido na renovação de material esportivo e uniformes 

 

7. Parcerias 

7.1. Atividades  

 Cursos de Graduação da UFF (professores, empresas júnior) 

o Comunicação 

 Informes regulares, Redes Sociais 

o Produção Cultural 

 Suporte a criação e execução de eventos e atividades 

o Educação Física 

 Avaliações/Acompanhamento 

o Nutrição 

 Avaliações/Acompanhamento 

o Ciências da Computação 

 Sistemas, Estatísticas 

o Todos os cursos da Universidade podem criar atividades ao redor do projeto 

de Esportes 

 Clubes 

o Compartilhamento de Espaços 

 Oferta do Suporte Multidisciplinar da universidade em troca de 

contrapartidas disponíveis 

o Fornecedores de Equipamento 

 Uniformes 

 Equipamento Técnico da Modalidade 

o Espaços de Treinamento 

 Eventos / Competições 

 Patrocinadores do Projeto 

 Federações e Confederações esportivas 

o FEURJ / CBDU / COB 
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 Universidades Internacionais 

o Troca de experiências 

o Intercâmbio de Alunos 

 

7.2. Indicadores 

 Número de cursos internos parceiros do projeto 

 Número de professores engajados em atividades do projeto 

 Número de "papers" citando o projeto como ferramenta para pesquisa 

 

8. Estrutura de Custos 

8.1. Atividades  

 Pessoas 

o Equipe de Gestão 

o Equipe das Modalidades 

o Equipe Multidisciplinar 

 Treinamentos 

o Equipamentos 

o Material 

 Competições 

o Viagens 

 Transporte 

 Hospedagem 

 Alimentação 

o Inscrições, outras despesas com evento 

 Federação 

 Marketing 

o Divulgação Institucional 

o Patrocínios de Eventos 

 Suporte às Atléticas 

 

8.2. Indicadores 

 Valor investido em bolsas para alunos envolvidos diretamente com o projeto 

 Valor investidos para participação em campeonatos 
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 Valor investido para produção de campeonatos 

 Valor investido na compra de equipamentos esportivos 

 

9. Geração de Receitas 

9.1. Atividades 

 Verba do MEC (Ministério da Educação) e/ou ME (Ministério dos Esportes) 

o Projetos de Apoio Estudantil; 

o Projetos de Extensão; 

o Projetos de Esporte. 

 Patrocínios Particulares 

o Dinheiro; 

o Manutenção de Equipamentos; 

o Material Esportivo, etc. 

 Venda de Material do Projeto 

 Parceria com Eventos 

o Equipe de “Staffs” 

 Entrada de novos Alunos na Universidade 

 

9.2. Indicadores 

 Receita financeira gerada pelo projeto para a Universidade 

 

O projeto UFF Ativa tem mostrado resultados positivos desde o início da sua 

implementação em 2015, como maior engajamento dos alunos e destaque em competições 

esportivas universitárias. Gradativamente o engajamento dos alunos aumenta e a resistência de 

algumas lideranças diminui. A percepção de que as seleções existem para a melhora da estrutura 

coletiva e o trabalho do projeto em busca de melhores equipamentos e materiais disponíveis às 

diferentes atividades esportivas da universidade, além das equipes multidisciplinares que vêm 

sendo montadas para suporte ao projeto vêm ajudando nisso. 

Dentre os destaques, estão as parcerias firmadas com eventos esportivos que acontecem 

na cidade de Niterói e parcerias com escolas municipais, que cedem suas quadras e campos para 

o treino das equipes da UFF. 

Há também um grande engajamento por parte dos alunos, que se voluntariam para apoiar 

causas pertinentes ao projeto, como, por exemplo, os coordenadores de time. Esses alunos são 
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responsáveis por gerir suas equipes e trabalham para que o rendimento geral aumente e traga 

saldos positivos ao time, como vitórias em competições e amistosos que acontecem com outras 

universidades. 

Para divulgar jogos e conquistas das Seleções UFF, o projeto conta com alunos do curso 

de comunicação, que atuam no Marketing e na Comunicação UFF Ativa. Informações sobre 

datas e resultados de jogos, parcerias formadas e conquistas das equipes, por exemplo, são 

divulgadas nas redes sociais, como Instagram15 e Facebook16. 

Na página UFF Ativa no Facebook, é possível observar o engajamento dos estudantes a 

cada post (fotos e/ou textos divulgados na rede social). Eles interagem com a publicação através 

de curtidas, compartilhamentos, comentários e marcação de amigos (para que também 

visualizem o post). Além de servir como veículo para atração de novos atletas para as SeleUFFs 

e consequentemente para a própria universidade, o Facebook também enaltece as equipes, 

criando uma atmosfera de orgulho e pertencimento por parte dos próprios atletas e dos 

estudantes da UFF. 

 

Fonte: Facebook UFF Ativa17 

                                                 
15 Rede social de fotos para iPhone e Android. Trata-se de um aplicativo gratuito que pode ser baixado e, a partir 

dele, o usuário pode tirar fotos com o celular, aplicar efeitos nas imagens e compartilhar com seus amigos. 
 
16 Rede social lançada em 2004. Nele, os usuários criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, 

trocando mensagens privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos. 
 

17 Disponível em: < https://www.facebook.com/UFFAtiva/photos > Acesso em nov. 2017. 

Figura 8 - Publicação da página UFF Ativa no Facebook 
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Fonte: Facebook UFF Ativa18 

 

Há muito a ser construído, mas observa-se com certa facilidade que as “peças” vão se 

aproximando e se encaixando. 

 

4.5.1 O Planejamento Proposto aplicado ao projeto UFF Ativa 

 

O projeto inicial, UFF Esporte foi uma iniciativa voltada para alguns indivíduos atletas, 

que encontraram no projeto um suporte para reforço de suas atividades já praticadas. Diversos 

resultados foram obtidos durante esse período, inclusive medalhas Olímpicas como já citado. 

No entanto, um objetivo permitindo que o esporte estivesse mais acessível na universidade, 

fosse praticado em melhores condições ou tivesse iniciativas estruturais e transformadoras, 

precisava ser encontrado. Ainda durante a primeira versão do projeto, as Atléticas que já 

existiam e possuíam demanda das mais diversas, buscaram o projeto como forma de apoio 

                                                 
18 Disponível em: < https://www.facebook.com/UFFAtiva > Acesso em nov. 2017. 

Figura 9 - Publicação da página UFF Ativa no Facebook 
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financeiro para suas atividades. Sem uma diretriz clara, alguns apoios foram concedidos, mas 

essa procura despertou a necessidade de uma reformulação com foco no longo prazo. 

Quando, em 2014, o projeto foi reformulado, grandes expectativas foram criadas. Um 

planejamento foi elaborado, mas sobretudo um orçamento foi definido pela reitoria, o qual seria 

mais que suficiente para equilibrar todas as demandas idealizadas. 

Naturalmente havia uma expectativa quanto a resistência de algumas lideranças que, 

assim como em qualquer mudança, não aderem às novas propostas imediatamente. Isso foi 

escalonado, mas diante de um ambiente até então de escassez, foi feita a aposta de que as 

atividades planejadas, o orçamento disponível e a certeza da necessidade de muito diálogo, 

seriam suficientes para minimizar os impactos da transição. 

Junto com a reformulação do projeto como um todo, por questões que fugiram ao 

planejamento, houve também a substituição imediata de toda equipe anterior. Vale destacar 

esse ponto com relevância, pois uma interpretação a respeito dos fatos acabou sendo criada em 

função disso, atrapalhando o processo. 

Como relatam os coordenadores do projeto, dos quais este que escreve fez parte, 

infelizmente o Brasil enfrentou uma de suas maiores crises econômicas neste mesmo tempo e 

em função disso, uma série de cortes orçamentários aconteceu na universidade. Como o projeto 

esportivo, por mais interessante e estratégico que possa ser, não chega a representar ainda uma 

atividade fim da universidade, e estava em seus primeiros momentos de execução, todo 

orçamento a este projeto planejado, foi cortado. Lamentavelmente a informação quanto ao corte 

orçamentário aconteceu após divulgação dos objetivos do projeto, gerando alto grau de 

frustração e necessidade urgente de ações efetivas. 

Fugindo então ao planejamento, a reformulação do projeto começou com a notícia dos 

cortes orçamentários, trazendo uma nova realidade, principalmente àqueles que de alguma 

forma ainda tinham acesso a algum recurso financeiro. Essa situação gerou grande reação às 

propostas do projeto, uma associação direta das ações à nova equipe responsável e a resistência 

sobre todas as novas propostas que buscavam alguma ação para manutenção mínima do 

planejamento original. 

Passados três anos desde o início do projeto, mesmo diante de todas as dificuldades 

orçamentárias e políticas enfrentadas, muitas conquistas podem ser elencadas. O esporte 

universitário representa grande oportunidade para as IES e suas lideranças. Envolve os alunos 

emocionalmente, como talvez nenhuma outra iniciativa, pode entregar resultados práticos, num 

prazo ainda considerado curto, pode ser executada com recursos escassos, mobiliza uma 
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liderança estudantil menos politizada e mais preocupada com os resultados esportivos, permite 

a criação de um arcabouço de suporte aos projetos multidisciplinar e amplo, a médio e longo 

prazo cria um diferencial de percepção enorme sobre a qualidade da universidade. 

Para alcançar os resultados do projeto, ainda trabalhando sobre um orçamento 

extremamente limitado, algumas diretrizes principais foram determinadas, das quais cinco estão 

destacadas como descrito a seguir: 

 

1. Foco em algumas modalidades esportivas 

Apesar do ambiente complexo e escasso, há demanda para que todo tipo de modalidade 

esportiva faça parte de um projeto de esporte universitário, já que há diferentes competições 

existentes e demandando. 

O foco aqui definido, a despeito de modalidades como, guerra de robôs, aeromodelismo, 

vela, remo, etc, foi priorizar as modalidades existentes nas maiores competições de esporte 

universitário do país, e aquelas onde o menor esforço fosse capaz de mobilizar o maior número 

de pessoas. 

Prioridade então para modalidades como Futebol, Basquete, Vôlei, Handebol e depois 

individuais que podem mobilizar muita gente, como Corrida. No caso específico da UFF, duas 

outras modalidades recebem apoio, por possuírem lideranças muito atuantes e boa massa de 

alunos já engajados, que são Rugby e Futebol Americano. Outra liderança individual que se 

destacou na criação de boas oportunidades e engajamento foi a Luta Olímpica, também 

passando a receber apoio. 

Naturalmente há intensão de apoio irrestrito, porém num ambiente com recursos 

escassos, há necessidade de priorização e para isso um critério. 

 

2. Prioridade para oferta de estruturas coletivas 

O ambiente esportivo de uma universidade como a UFF é complexo e amplo. Complexo 

no sentido envolver diferentes modalidades, diferentes interesses, lideranças com perfis 

diferentes, pessoas a favor das iniciativas, outras resistentes, etc. Amplo porque toda essa 

complexidade está presente num universo com atuais 40 Atléticas, o que dificulta a interlocução 

e inviabiliza uma política de suporte de qualquer tipo que atenda a todos individualmente. 

Assim, sabendo que há convergência nas demandas de praticamente todos, a prioridade 

inicial foi investir em ações que entregassem resultados com benefício coletivo. Considerando-

se que a maioria das Atléticas já possuía atividades em execução, e buscando maior 
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aproximação a elas, investir em uma equipe de comunicação e marketing foi a primeira ação 

do projeto. Esta equipe não só cuida até hoje de toda comunicação das atividades do projeto, 

como produz todo tipo de material visual utilizado pelas SeleUFF, mas está disponível para 

produzir da mesma forma a divulgação de cada iniciativa independente das Atléticas. 

Depois disso, prioridade para o objetivo principal do projeto, que sempre foi o 

protagonismo da UFF no cenário esportivo universitário nacional, que será conquistado a médio 

e longo prazo através do sucesso esportivo das SeleUFF. 

Buscou-se para tanto, a criação das SeleUFF nas modalidades priorizadas e um modelo 

de gestão que fosse capaz de permitir a realização das atividades da melhor forma. Numa 

primeira abordagem, foram identificados diferentes alunos com perfil de liderança para assumir 

a coordenação de cada modalidade. Como as diferentes modalidades possuem diferentes 

necessidades, cada coordenador possui liberdade para gerir suas atividades. Passado o primeiro 

ano, as melhores práticas foram identificadas e as piores foram eliminadas, passando-se a adotar 

um modelo mais uniforme de gestão para todas as modalidades baseado sobre o esforço de 

alunos em formação na escola de Educação Física. 

Além da Comunicação e das modalidades em si, que até o momento representam as 

atividades executadas pelo projeto, existe uma demanda grande e multidisciplinar ao redor do 

esporte. Não é difícil perceber que há espaço para um núcleo de apoio orientado pela escola de 

Nutrição, outro para os eventos com a Produção Cultural, Fisioterapia, Medicina e até outros 

com relação indireta, mas que podem usar o esporte universitário e o projeto UFF Ativa como 

casos práticos para desenvolvimento de muito conteúdo, como Estatística, Ciência da 

Computação, Administração, etc. 

Vencidas as primeiras barreiras de resistência pela simples resistência, com resultados 

práticos efetivos acontecendo, além da renovação natural dos alunos que deixam a universidade 

e outros que já recebem um projeto em execução, observa-se um potencial exponencial de 

crescimento para os próximos anos. 

 

3. Suporte às Atléticas 

As atléticas, neste caso apresentadas como liderança esportiva de cada curso da 

universidade, mesmo que na prática esteja constituída de outra forma, como diretório 

acadêmico, etc, são peça chave para o sucesso de um projeto de esporte universitário 

atualmente, sobretudo em uma universidade federal. 
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Lembrando que o acesso à universidade federal se dá de forma independente e que esta 

não possui a mesma liberdade que uma universidade particular para matricular alunos atletas, 

todo atleta de uma universidade federal acabará por desenvolver primeiro uma relação com a 

Atlética de seu curso, para depois ser apresentado a seleção da universidade. Além disso, por 

falta de campeonatos entre seleções, hoje restritos a 1 estadual, 1 nacional e outros 2 ou 3 no 

ano, e havendo competições mensais realizadas entre cursos, alunos priorizam seus cursos em 

detrimento as seleções. Campeonatos entre cursos também permitem maior participação dos 

atletas em atividades, produzem eventos junto às disputas esportivas, realizam festas e 

confraternizações com grande número de pessoas. 

Ainda assim, as atléticas enfrentam dificuldades por falta de estrutura, falta de gestão, 

renovação periódica de das lideranças que um dia deixam a universidade, etc. 

Com objetivo de aproximas as atléticas das seleções, fomentar o esporte dentro da 

universidade e permitir que as atléticas disputem seus jogos externos da melhor forma, o projeto 

oferece as estruturas coletivas citadas acima, além de buscar orientar cada atlética em sua 

gestão, patrocinar e apoiar a realização do InterUFF, o campeonato interno entre os cursos da 

universidade. 

 

4. Participação ativa na Federação dos Esportes Universitários (FEURJ) 

Nunca o esporte universitário será forte, se não tiver uma federação forte, organizando 

os melhores campeonatos e lutando para as melhores condições possíveis para crescimento das 

iniciativas esportivas. 

Criada na década de 1930, como citado acima, a FEURJ consiste na principal entidade 

onde a UFF deve estar inserida. Dentre suas atividades, está a realização do campeonato 

estadual entre as universidades do Rio de Janeiro, classificatório para as disputas nacionais dos 

JUB, jogos universitários brasileiros, organizados pela CBDU, a confederação brasileira. 

Para que suas atividades aconteçam, a FEURJ está organizada em sua sede, com corpo 

diretor formado e reuniões periódicas para decisões quanto às atividades da mesma e realização 

das disputas esportivas. Novos ciclos de gestão são definidos a cada cinco anos, mas sobretudo 

o apoio às atividades, a busca pela tal coopetição entre as universidades, a busca por disputas 

mais equilibradas e o crescimento do movimento ao redor do esporte fazem parte da atuação 

dentro desta entidade. Estar presente nos garante a ciência quanto ao andamento das atividades, 

a opinião e o voto em determinados momentos de decisão e algum protagonismo neste 



 

 

71 

ambiente, que por mais antigo que seja, ainda carece de profissionalismo e continuidade nas 

ações. 

 

5. Apoio Institucional da Reitoria 

Apresentado como quinto item desta lista, mas sem dúvidas um elemento chave para 

que qualquer projeto de longo prazo possa acontecer de forma perene, está o apoio institucional 

ao projeto, de preferência e como ocorre no caso da UFF, vindo desde o gabinete do reitor. 

Diferentes são as dificuldades que, sem esse apoio, acabam por não serem vencidas. A 

proposta deste plano de gestão está focada numa instituição federal e como tal, esta possui 

regras rígidas a serem cumpridas sobres os diferentes campos de atuação de um projeto tão 

extenso. 

Sob um olhar mais imediato, a viabilidade financeira do projeto é complexa, a 

construção de parcerias público-privadas demorada, o recebimento de patrocínio financeiro 

externo restrito, além do fato da instituição possuir um corpo profissional cuja contratação não 

é flexível e até mesmo o direcionamento de verba orçamentária precisa ser justificado. 

Diante disso, e certamente como fator preponderante para a fragilidade do esporte 

universitário como um todo, a nível nacional, a falta de apoio institucional inviabiliza a 

execução de um projeto a longo prazo. 

Basear um projeto como este sob a força exclusiva dos alunos também não garante 

continuidade, visto que esses passam temporariamente pela universidade e ainda não possuem 

maturidade para incrementar as atividades ou mesmo dedicar toda atenção que a gestão de 

tantas ações exige. 

O apoio institucional, portanto, além da busca por suporte financeiro, garante a 

interlocução entre as diferentes áreas da universidade, abre portas junto ao estado, nas esferas 

municipal, estadual ou federal, e consegue selecionar pessoas chave que, a despeito da 

rotatividade entre os líderes alunos, trabalharão para a continuidade das atividades, sob as 

diretrizes pré-estabelecidas. 

 

 

 

 

4.5.2 Etapas para Implantação 
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As etapas de implementação do projeto UFF Ativa levam em consideração aspectos 

observados durante as pesquisas de campo e bibliográficas. Por exemplo, dentre os métodos de 

planejamento estudados, optou-se pelo de Alexander Osterwalder (2010), o Canvas, 

implementado na etapa inicial, com a inclusão também de Missão e Visão agregadas. 

 Além das características técnicas, dentre as etapas é possível perceber a importância do 

engajamento dos alunos para o sucesso do projeto. A participação dos estudantes é essencial 

para dar continuidade ao UFF Ativa e, proporcionar seu crescimento. Sendo assim as etapas 

implementadas foram: 

 

1. Pré-Lançamento 

a. Planejamento 

Idealizar o projeto sem vícios, construir o Canvas, formar as primeiras alianças para 

execução, etc. 

 

b. Entendimento do Problema 

Apresentar o projeto às lideranças da universidade como sugestão de melhorias, escutar 

os envolvidos e suas propostas, submeter o planejamento inicial à críticas, buscar as 

pessoas chaves para execução, etc. 

 

Fazendo um paralelo ao que defende o PMI (Project Management Institute), ao final 

desta etapa aconteceria a KOM (Kick Off Meeting). 

 

c. Formação da Equipe 

Buscar mão de obra qualificada para tomar a frente de diferentes reponsabilidades 

dentro do projeto, como por exemplo coordenadores de equipes esportivas e estudantes 

ou professores para as equipes multidisciplinares. 

d. Ajustes no Planejamento 

Após todas as atividades da etapa de Entendimento do Problema, para melhor acerto na 

implementação do projeto, o planejamento original deve ser ajustado e um novo 

planejamento proposto. 

Fazendo um paralelo ao que defende o PMI (Project Management Institute), esta seria 

a PRM (Project Review Meeting), que antecede o início da implementação efetiva das 

atividades. 
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2. Lançamento 

a. Divulgação a toda comunidade universitária 

Neste momento o projeto foi estruturado e validado. Hora de mostrar a toda 

comunidade, apresentando as datas relevantes, principais atividades, proposta de valor, 

etc. 

 

3. Pós Lançamento 

a. Engajamento dos alunos e demais envolvidos. 

Os alunos são elemento chave para o sucesso e por mais interessados que estejam, 

compartilham diferentes interesses, precisando ser engajados sobre o objetivo comum 

do projeto. Diferentes atividades devem acontecer para isso, sobretudo comunicação 

constante, além de eventos e suporte por parte da estrutura do projeto a atividades das 

Atléticas. 

b. Recrutamento dos estudantes a participarem dos eventos esportivos da universidade, 

participação em campeonatos, etc. 

As SeleUFF são o ponto central das atividades, a partir delas e das demandas por ela 

geradas, todos os elementos do projeto começam a se formar e conectar. Estrutura-las o 

quanto antes é fundamental. A opção na UFF foi utilizar o campeonato interno, 

InterUFF, como local de observação e convite dos primeiros atletas. 

 

4. Sustentação 

a. Execução das atividades ordinárias do projeto. 

Esta é a etapa principal, corresponde ao dia a dia, a execução e ajustes sobre o que 

estiver acontecendo. 

Um ponto principal aqui é a manutenção da comunicação também com a reitoria da 

universidade. Apoiadores e principais patrocinadores do projeto, manter a reitoria 

atualizada e capaz de fazer alguns direcionamentos estratégicos sobre o projeto também 

é fundamental. 

 

Utilizar a força do esporte, da mobilização que o esporte pode trazer, toda emoção 

envolvida nas vitórias e derrotas, faz parte da estratégia para ampliação e manutenção do 

engajamento. 



 

 

74 

 

4.5.3 Resultados e Benefícios 

 

Usando o esporte como ferramenta de convergência, e toda multidisciplinaridade que 

atividades esportivas demandam, diversas são as oportunidades que podem ser criadas em favor 

da universidade.  

Atividades desenvolvidas dentro das universidades podem ser abertas ao público local, 

gerando um envolvimento dessas pessoas com a IES. Outra forma de se trabalhar essa relação 

com a comunidade local acontece através da promoção dos jogos realizados pelas equipes da 

universidade, como alternativa de entretenimento para a população. O envolvimento com a 

população da região traz benefícios como a geração de emprego, experiência profissional para 

os alunos, aumento do número de torcedores das equipes da universidade e geração de interesse, 

inclusive, de empresas que queiram investir na região e observem que o esporte universitário 

pode ser uma boa ferramenta para se comunicar com o seu público-alvo. Moraes (2014), em 

sua tese de doutorado, afirma que a universidade tem um grande potencial de gerar crescimento 

socioeconômico na região em que está localizada, devido à mão de obra qualificada que produz 

e ao poder de consumo dos próprios universitários, atraindo assim investimentos de empresas 

que atuem no entorno. 

Atuando como uma entidade esportiva, as IES passam a gerar importantes novas fontes 

de renda, também. No caso do esporte universitário americano essas novas receitas podem 

significar um lucro de alguns milhões de dólares para a instituição, através da venda de 

ingressos, licenciamento de produtos, doações dos alunos e ganhos com contratos de 

patrocinadores e direitos de mídia. 

No escopo do UFF Ativa, uma iniciativa prevista consiste na oferta para clubes 

esportivos, da mesma estrutura disponível para as SeleUFF. Vislumbra-se um cenário onde a 

universidade atue junto a um clube, ou outra entidade esportiva demandante, oferecendo suporte 

multidisciplinar a esta. Dentre as atividades previstas, todas devem estar sob a área de atuação 

da universidade, como apoio Nutricional, de Marketing, de Educação Física, Psicologia, etc. 

Acredita-se que uma parceria deste tipo, construída sobre uma base interessada em entregar o 

que foi acordado, seja uma grande oportunidade de desenvolvimento para as diferentes partes 

do processo. A universidade agrega a sua pesquisa e a formação acadêmica dos alunos a 

demanda prática exercida por uma entidade externa, que entrega um vasto campo de estudo e 

aperfeiçoamento prático para os estudantes. A entidade externa, como por exemplo o clube, 

passa a receber suporte especializado de uma instituição multidisciplinar profissional e capaz 
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de cobrir de forma plena a demanda por apoio externo, permitindo que o foco do clube esteja 

sobretudo direcionado para suas atividades fim. Um exemplo de parceria onde há benefícios 

mútuos, mas que para ser bem executada precisa de dedicação e prioridade por parte dos 

envolvidos. 

O projeto UFF Ativa estruturou uma parceria com agente externo como citado acima. 

Essa, porém, esbarrou no momento inicial do projeto e algumas fragilidades naturais ao 

momento, além de questões políticas envolvendo os interesses de uma parceria público-privada 

que inviabilizaram o sucesso. Infelizmente, a primeira abordagem sobre essa oportunidade 

acabou por não se concretizar, mas a certeza de que o modelo apresentado é interessante 

mantém no projeto o foco para que este momento seja novamente construído no futuro e 

aproveite a experiência do passado. As fotos do Projeto estão disponibilizadas no Apêndice II.  
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Apesar da notória distância entre as práticas observadas na gestão do esporte 

universitário do Brasil, quando estas são comparadas aos Estados Unidos, pode-se afirmar que 

existe aqui um vasto ambiente de oportunidades. 

Já existem no Brasil, todos os elementos necessários para o esporte universitário 

acontecer, e este, de fato vem acontecendo desde meados da década de 1930. Acontece, no 

entanto, que por falta de incentivos de toda ordem, as IES, sobretudo as públicas, carecem de 

ferramentas que garantam sustentabilidade, continuidade e crescimento de suas políticas para o 

Esporte Universitário. 

Através desde trabalho, explorando-se o ambiente multidisciplinar da Universidade e o 

suporte a atividades esportivas, buscou-se apresentar uma diferente perspectiva para o que pode 

ser um projeto de esporte universitário. Ampliando-se a visão da gestão para além das “simples” 

disputas esportivas, treinamento dos atletas, e outras atividades deste microambiente, acredita-

se construir a médio e longo prazo um caso de sucesso. 

Encarando-se o esporte através de sua multidisciplinaridade, quando esta encontra um 

ambiente universitário capaz de ofertar diferentes tipos de suporte, com seus educadores físicos, 

médicos, estatísticos, nutricionistas, produtores culturais, comunicadores ou psicólogos, etc., 

passa a existir a oportunidade, através do esporte universitário, de criar-se um projeto 

integrador, engajador e capaz de transformar. 

O ambiente universitário é um seleiro de talentos. Um projeto de esporte universitário, 

estruturado sobre a multidisciplinaridade da universidade, com apoio de seus professores e 

projetos de pesquisa, alunos engajados e unidos pelo objetivo comum do esporte, será 

certamente uma ferramenta muito forte e futura fonte de parcerias importantes. 

Como sugestões complementares e indicações para futuras pesquisas, fica o desejo de 

melhor explorar pontos como:  

 A geração de receitas para projetos como o UFF Ativa; 

 A estruturação de parcerias público privadas sobre o esporte; 

 O compartilhamento de espaços públicos com a iniciativa privada para prática 

esportiva  

 Outros temas que possam contribuir para o amadurecimento de projetos como o 

estudado. 
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APÊNDICE I – FOTOS DA VISITA TÉCNICA 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 10 - Monitoria exclusiva aos atletas. Atividades complementares de todo tipo, para que 

cumpram a elegibilidade ao programa ( NCAA ) 

Figura 11 - Otimização do uso dos campos com grama sintética (400 x 4400 h/ano) na 

Lindenwood University 
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Fonte: Elaboração própria 

 

  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 Figura 12 - Rádio, TV a cabo e satélite na Lindenwood University, produzida por alunos de 

Comunicação 

Figura 13 - Fernando Araujo e John Creer (Diretor do programa de esportes 

Lindenwood Lions 
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Fonte: Elaboração própria 

 

  

Figura 14 - Emoção criada através do uso da imagem do mascote da 

Maryville Saints 
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APÊNDICE II – FOTOS DO PROJETO UFF ATIVA 

 

 

 

 
Fonte: Thiago Braga Rezende, 2017 

 
 

 

 

Fonte: Thiago Braga Rezende, 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Equipe Feminina de Futebol de Campo 

Figura 16 - Torcida da UFF nos Jogos Universitários 

Friburguenses e máscara do mascote do Projeto UFF Ativa, 

Macaw, sendo segurado por um torcedor 
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Fonte: Thiago Braga Rezende, 2017 

 
 

 

 

Fonte: Thiago Braga Rezende, 2017 

Figura 17 - Partida de basquete que aconteceu no JUNFRI 

Figura 18 - Alunos da UFF e atletas da UFF Ativa comemorando o 

primeiro lugar geral conquistado no JUNFRI 2017 
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Fonte: Thiago Braga Rezende, 2017 

 

Figura 19 - Representante do JUNFRI, à esquerda, entregando o 

troféu de primeiro lugar geral a um estudante da UFF 

(Coordenador da SeleUFF Futsal e Futebol de Campo) 


