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RESUMO 
 

Este trabalho visa investigar de que modo as políticas públicas para o esporte de 

alto rendimento podem alavancar o esporte como mecanismo social, verificando o 

que pensam articuladores de políticas públicas, atletas, gestores, no caso específico, 

da modalidade Vela. Este trabalho visa, ainda, verificar as divergências entre as 

ideias e pensamentos dos dois grupos de coalizão identificados na pesquisa: 

aqueles que apoiam o investimento do Governo Federal no esporte de base e 

aqueles que defendem o investimento do Governo Federal no esporte de alto 

rendimento. A pesquisa foi realizada com atores envolvidos na gestão da 

modalidade Vela, entre eles, gestores da Confederação, Clube Esportivo, atletas, 

representante do Ministério do Esporte, representante do Comitê Olímpico do Brasil 

e um jornalista com atuação no esporte. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, a partir de um roteiro semiestruturado, para buscar respostas às 

questões de objeto de estudo. Com a pesquisa foi verificado que há satisfação com 

o papel desempenhado pelo Ministério do Esporte, e percepções distintas sobre a 

aplicação de investimento do Governo Federal no esporte brasileiro. 

 
Palavras-chave: Políticas públicas no esporte. Esporte. Gestão esportiva. Recursos 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

This work aims to investigate how the public policies for high-performance sport can 

leverage sport as a social mechanism, verifying what public policy makers, athletes, 

and managers, in the specific case, think of the Sailing Sport. This work also seeks to 

verify the divergences of ideas and thoughts of the two coalition groups identified in 

the research, those who support Federal Government investment in base sports and 

those who defend the Federal Government 's investment in high- performance 

sports. The research was carried out with actors involved in the management of the 

Sailing sport, among them managers of the Confederation, Sports Club, Athletes, 

representative of the Sport Ministry, representative of the Olympic Committee of 

Brazil and a journalist who has experience with sport. A qualitative research was 

made, starting from a semi - structured script, in order to to find answers to the 

questions of object of the study. Alongside with the research, it was verified that there 

is satisfaction with the role played by the Sports Ministry, and different perceptions 

about the investment application of the Federal Government in the Brazilian sport. 

 
Keywords: Sports policy. Sports. Sport management. Federal reserves.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos atuais, as organizações, para se manterem ou se tornarem 

competitivas, devem estar atentas às mudanças que ocorrem no mundo, em geral, e 

na sua área de atuação, especificamente, visando ao ajuste de suas estratégias de 

atuação. Com as instituições esportivas isto não é diferente. Assim, conforme afirma 

Motta (2001, p. xiii): 

 

A mudança aparece não só como inevitável, mas necessária à 
sobrevivência. Os fatos se alteram com rapidez, e o mesmo acontece com 
as ideias. Encurta-se o tempo para planejar, experimentar e agir. As 
mudanças terão que ser perseguidas e introduzidas antes de se saber seu 
total sentido e sem garantia de êxito. 

 

Com a expectativa da realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 

2016, intensificou-se a mobilização governamental para que se cumprissem os 

prazos de obras de infraestrutura, transporte e arenas esportivas. Mais do que 

cumprir obrigações para sediar os Jogos, no entanto, a população brasileira 

esperava que as Olimpíadas deixassem um legado para a cidade do Rio de Janeiro 

e para o Brasil. Pois as políticas públicas voltadas ao esporte não devem focar 

apenas os Jogos Olímpicos, nem somente os esportes de alto rendimento, mas 

incentivar e fomentar o crescimento esportivo no país em longo prazo, tendo em 

vista os benefícios econômicos e sociais advindos dele.  

No entanto, tendo em vista a realização dos Jogos Olímpicos no país, em 

setembro de 2012, o governo federal apresentou um programa de incentivo ao 

esporte de rendimento, chamado Plano Brasil Medalhas 2016. Alguns críticos têm 

argumentado que a quantia investida no Plano Brasil Medalhas poderia ser mais 

bem utilizada na saúde e no ensino público, e que não deveria ser gasto tanto 

dinheiro com a preparação de atletas para um evento esportivo. Entretanto, na 

contra argumentação, sugere-se que não se deveria inviabilizar o investimento no 

desenvolvimento do esporte brasileiro, pois o desenvolvimento da infraestrutura 

necessária para realizar eventos esportivos de grande porte deixa um legado para o 

país. Nos tempos atuais, o esporte é visto por muitos governos como uma 

importante ferramenta para combater a exclusão social, melhorar a saúde da 

população, fomentar o crescimento econômico e atuar no desenvolvimento urbano. 
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Para Bueno (2008), parte da literatura esportiva que trata das relações do 

Estado com o esporte ressalta antigo problema no modelo de desenvolvimento do 

esporte no Brasil: o fato de este ser centrado no esporte de alto rendimento, o que o 

torna excludente das demais categorias de manifestação esportiva: o esporte 

participativo e o esporte educacional. O debate em torno desse tema vem se 

aprofundando desde meados dos anos 1970, quando se iniciou a produção de 

literatura mais crítica sobre o assunto.  

Outro aspecto levantado por Bueno (2008) é a preponderância do futebol 

sobre as demais modalidades esportivas e a forma como o Estado vem 

respondendo com legislação centrada nesta modalidade. Dessa forma, este estudo 

visa olhar para as diversas modalidades esportivas, em especial a Vela, como objeto 

de estudo, e não olhar o esporte como sendo somente o futebol, ainda que este seja 

o esporte mais popular do país. 

O tema escolhido é relevante, pois, além de suscitar as emoções que o 

esporte desperta na sociedade, abordar aspectos de sua gestão é imprescindível 

para transformar o país em um ente competitivo no esporte internacional, além de 

transformar o esporte num mecanismo de melhoria da qualidade de vida da 

população e torná-lo um fator de inclusão social. Aprofundar tais questões, no 

âmbito acadêmico e no âmbito das práticas governamentais e organizacionais, é 

fundamental para o desenvolvimento de melhores políticas e práticas de gestão do 

esporte brasileiro. 

Dessa forma, o interesse deste estudo é motivado, principalmente, pela 

necessidade de análise de políticas públicas do esporte brasileiro. Pressupõe-se que 

ações efetivas e planejadas, decorrentes de tais políticas, sejam fundamentais tanto 

para colocar o país no rol dos grandes participantes olímpicos como, também, para 

direcionar as políticas públicas do esporte para beneficiar a sociedade, aliando o 

esporte de base à educação, e o esporte de lazer à saúde e qualidade de vida. 

Assim, o conhecimento a ser gerado a partir desta pesquisa poderá contribuir 

significativamente para uma nova visão da gestão das instituições esportivas no 

Brasil. 

Ainda, o interesse do autor pelo tema vem de sua atuação na área da gestão 

olímpica esportiva e de sua tentativa de compreender, de forma mais aprofundada, o 

planejamento, a organização e a gestão decorrentes das políticas públicas do 

esporte.  
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

De acordo com a situação problema apresentada e os questionamentos 

elaborados a respeito do tema, foram definidos os objetivos geral e específicos desta 

pesquisa. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Investigar de que modo as políticas públicas para o esporte de alto 

rendimento podem alavancar o esporte como mecanismo social, verificando o que 

pensam articuladores de políticas públicas, atletas, gestores, no caso específico, da 

modalidade Vela. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Durante o andamento da pesquisa para o alcance do objetivo geral 

estabelecido faz-se necessário o cumprimento de objetivos específicos: 

a)  Identificar e conhecer as políticas públicas na área do esporte de alto 

rendimento no Brasil, em específico as políticas que afetam a prática da 

modalidade Vela.  

b)  Verificar de que modo o Governo Federal incentiva e motiva os atletas 

brasileiros de alto rendimento a chegarem aos seus objetivos em grandes 

eventos.  

c)  Compreender como se articulam as políticas públicas do esporte e as 

ações do esporte de lazer e do esporte de base. 

d)  Investigar de que modo as políticas públicas para o esporte de alto 

rendimento podem alcançar o esporte como mecanismo social. 

 

Vale ressaltar que as etapas de pesquisa e suas delimitações mais precisas 

estão descritas e discutidas no Capítulo 3. 

As discussões finais, por sua vez, contidas no Capítulo 5, irão se referir 

novamente aos objetivos aqui enunciados, com o intuito de avaliar o grau de 

atingimento que este estudo propiciou. 
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1.2 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

De acordo com Bueno (2008), o envolvimento do Estado no desenvolvimento 

do esporte se configura em rico objeto de análise de políticas públicas, podendo ser 

abordado sob variadas perspectivas: uso ideológico de apoio ao sistema político, 

propaganda governamental, avaliação institucional de órgãos dedicados, 

regulamentação do mercado esportivo, prestação de contas nos três níveis 

governamentais e para a prestação de contas dos recursos destinados a 

confederações, federações e ligas esportivas, e também pela ótica da transparência 

dos modelos e das práticas de gestão dessas entidades. 

A predominância das ações estatais voltadas ao esporte de alto rendimento, 

em detrimento das demais categorias de manifestação das práticas esportivas, como 

o esporte participativo e o esporte educacional, continua sendo apontada como 

anomalia por muitos profissionais da comunidade esportiva, principalmente por 

aqueles que advogam uma maior inclusão social e a participação democrática na 

condução dessas políticas públicas.  

O governo tem optado por investimentos em esporte de alto rendimento em 

detrimento das outras duas modalidades – esporte de base e lazer – pois é no alto 

rendimento que se encontra a maior parte do investimento das grandes empresas, 

por meio do qual se financiam os maiores eventos, que movimentam grandes 

quantidades de dinheiro, e o governo quer fazer parte desse processo. 

Em função disso, são levantadas algumas questões: como atletas e gestores 

da modalidade Vela percebem o retorno do investimento em grandes eventos de 

esportes de alto rendimento, tal como as Olimpíadas? De que maneira as políticas 

públicas para o esporte de alto rendimento podem alcançar o esporte como 

mecanismo social? O que pensam os articuladores de políticas públicas do esporte 

do governo brasileiro? O que pensam atletas e entidades esportivas? 

No Brasil, a literatura recente tem expressado a preocupação com a 

constituição de mecanismos de controle e de prestação de contas para enfrentar 

antigos problemas, como a concentração de poder nas mãos do executivo e a 

fragilidade nos mecanismos e participação da sociedade (ABRUCIO; LOUREIRO, 

2004, p. 100). 
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Dessa forma, este estudo tem o propósito de contribuir para maior 

conhecimento do fenômeno em questão. Espera-se que tal contribuição seja 

relevante para os órgãos de governo que estruturam as políticas públicas do 

esporte, assim como para as confederações e atletas e, principalmente, para a 

sociedade, que espera o retorno social dos investimentos públicos e privados no 

esporte. 

Espera-se, ainda, que a contribuição acadêmica seja relevante para o campo 

da Administração, tendo em vista a carência de estudos de porte científico em 

relação ao tema no Brasil.  

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo é delimitado às ações de entidades nacionais voltadas para o 

esporte. Neste estudo, foi abordado um esporte olímpico, a Vela, uma das 

modalidades que mais trouxeram medalhas de ouro para o Brasil em Jogos 

Olímpicos, e que tem uma tradição de grandes conquistas, porém, é pouco difundido 

em nível nacional, e sobre a qual se tem uma visão de que é um esporte para 

pessoas com alto poder aquisitivo. No entanto, devido a programas e ações sociais 

inclusivos, atualmente há pessoas com poder aquisitivo baixo participando desse 

esporte. Tais projetos visam, por meio do esporte, desenvolver novos profissionais e 

atletas. 

A pesquisa foi realizada com gestores de entidades esportivas nacionais, 

como Comitê Olímpico Brasileiro e Ministério do Esporte, gestores de clubes 

esportivos, gestores da Confederação Brasileira de Vela e atletas da modalidade 

Vela. Também participou da pesquisa um jornalista esportivo com experiência na 

cobertura de modalidades olímpicas.  

A pesquisa foi realizada no Estado do Rio de Janeiro, na sede de entidades 

esportivas como o Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Vela, e no 

Iate Clube do Rio de Janeiro, um dos principais locais para a prática esportiva Vela, 

no âmbito nacional. Dada a relevância nacional do estudo, também foi realizada 

entrevista com um representante do Ministério do Esporte, locado em Brasília, tendo 

sido a entrevista realizada através de teleconferência via Skype. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

De forma a alcançar os objetivos propostos por esta dissertação, este estudo 

encontra-se estruturado conforme a figura 1. 

 

Figura 1 – Estrutura da dissertação  

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Como se pode observar na figura 1, neste primeiro capítulo foram definidos a 

situação problema e os questionamentos acerca do assunto, em decorrência dos 

quais foram elaborados os objetivos geral e específicos, assim como a relevância e 

a delimitação da pesquisa e a estrutura do trabalho.  

Nos capítulos 2 e 3 estão descritos os conceitos e abordagens que permeiam 

esta pesquisa, como foi elaborada a pesquisa bibliográfica, e a metodologia de 

pesquisa utilizada para se chegar ao objetivo do estudo. 
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No capítulo 4 foi abordada a pesquisa de campo, de que forma os resultados 

foram colhidos, além da análise dessas informações.  

Finalizando, no capítulo 5 estão apresentados os resultados e conclusões do 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta e discute definições, conceitos e abordagens teóricas 

relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

A seção 2.1 discorrerá sobre os procedimentos da revisão da literatura, que 

gerou o material necessário utilizado para moldar o arcabouço conceitual com o qual 

a pesquisa dialoga.  

As seções 2.2 e 2.3 abordam conceitos básicos da pesquisa, como a 

definição de esporte, gestão esportiva e conceitos e modelos de políticas públicas. 

Na seção 2.4 é abordada a política pública nacional voltada para o esporte, 

na forma como é realizada atualmente pelo Ministério do Esporte, além de dados e 

informações de programas e leis voltadas para o financiamento do desenvolvimento 

e fomento do esporte brasileiro. 

Na seção 2.5 são explicitados exemplos das duas maiores potências 

esportivas internacionais – Estados Unidos e China. É mostrado como esses países 

estruturam, de formas bem distintas, seus modelos de investimento no esporte, 

podendo servir ao Brasil como exemplo de sucesso para sua estrutura esportiva. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS DA REVISÃO DA LITERATURA  

 

Para Martins (2012, p.12), as referências bibliográficas são a principal fonte 

de conceitos da ciência. Além disso, elas nos indicam os caminhos percorridos por 

pesquisadores e estudiosos do passado acerca do tema estudado. Conhecer os 

limites do caminho já percorrido fornece ao pesquisador elementos para realizar sua 

própria investigação. 

Em paralelo a isso, soma-se o fato de o aumento exponencial de material 

acadêmico e científico disponibilizado no meio web exigir que o pesquisador crie seu 

próprio método de pesquisa orientado e sistemático, para não se perder em meio ao 

excesso de informações, acessadas com muita facilidade, e conseguir referenciar 

adequadamente os pesquisadores e acadêmicos de origem. 

Diante dessas necessidades, esta seção explica o método de pesquisa 

elaborado pelo autor, e seu esforço para reunir informações bibliográficas 

destinadas à realização do trabalho. É importante destacar que a maior parte do 
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material utilizado baseou-se em artigos acadêmicos, dissertações e teses. Também 

foi acessada literatura “cinza”, produzida por órgãos governamentais como o 

Ministério do Esporte, Secretária de Esporte e Lazer, além de materiais produzidos 

por entidades privadas sem fins lucrativos, que são provedoras de políticas no meio 

estudado, como o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico do Brasil e a 

Confederação Brasileira de Vela. 

Para a pesquisa de artigos científicos e teses, foram utilizados motores de 

busca via web. Para os artigos, os motores selecionados foram o Scielo e o Spell, 

que reúnem periódicos de relevância nacional e internacional, principalmente na 

América do Sul. Para a busca de teses e dissertações, o autor utilizou a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações1 como fonte de pesquisa. 

Após a definição das bases para a pesquisa de artigos, teses e dissertações, 

foram definidas palavras-chave, para que a pesquisa de material fosse adequada ao 

tema estudado. Dessa forma, foram escolhidas palavras no idioma português, para 

verificar estudos realizados no país. Quando não encontrados, ou encontrados 

poucos trabalhos acadêmicos com determinada palavra, foi utilizada a palavra em 

inglês, para se manter o padrão da pesquisa.  

As palavras em português utilizadas foram: “esporte”; “gestão de esporte”; 

“políticas públicas”; “sociologia do esporte”. As palavras “políticas públicas no 

esporte” não foram encontradas juntas em nenhuma das bases de pesquisa. Para 

tanto, o autor as trocou por “sports policy”, que mantêm o significado da pesquisa, 

porém, em inglês. Devido ao fato de se ter um resultado pequeno para “sociologia 

do esporte”, também foram buscadas as palavras no idioma inglês “sports 

sociology”, o que gerou um maior resultado de trabalhos acadêmicos. Também foi 

procurado o termo em inglês “Advocacy Coalition Framework”, que se referem ao 

modelo de análise de políticas públicas que será utilizado nesta dissertação. Esse 

modelo é baseado na análise de políticas públicas dos Estados Unidos, por isso a 

procura do termo em inglês, para facilitar o acesso a resultados. 

 O quadro 1 mostra a quantidade de trabalhos acadêmicos encontrados nas 

bases Scielo e Spell com as palavras-chave escolhidas. No Banco de Teses e 

Dissertações foi utilizado apenas o termo “política pública no esporte”, pois o autor 

                                                 
1 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/


 

 
22 

buscou somente teses e dissertações com o tema central da pesquisa e não com os 

demais termos que deram suporte ao estudo. 

 

Quadro 1 – Quantidade de arquivos encontrados e lidos por combinação de palavras-chave em bases 
de dados 

Base de Dados Palavras-chave 
Artigos 
filtrados 

Leitura 
inspecional 

Leitura 
analítica 

SCIELO 

*esporte* 139 10 5 

*gestão de esporte 32 5 4 

*sports policy 123 5 5 

*políticas públicas** 190 7 5 

*sociologia do 
esporte 

8 1 1 

*sports sociology 52 4 4 

*Advocacy Coalition 
Framework 

2 0 0 

SPELL 

*esporte 21 2 1 

*gestão de esporte 0 0 0 

*sports policy 1 1 1 

*políticas 
públicas*** 

68 5 4 

*sociologia do 
esporte 

1 0 0 

*Advocacy Coalition 
Framework 

4 1 1 

Banco de Teses e 
Dissertações 
(http://bdtd.ibict.br/) 

*políticas públicas 
no esporte 227 18 4 

Fonte: O autor (2017). 
Legenda:  
* Foram encontrados 2356 artigos, porém, de diversas áreas de atuação. Foram utilizados 

filtros para a área de política pública, e chegou-se ao número de 139. 
** Foram encontrados 5379 artigos com a palavra-chave. A pesquisa se restringiu a conceitos 

de políticas públicas, reduzindo o resultado para 190 artigos. 
*** Foram encontrados 980 artigos com a palavra-chave. A pesquisa se restringiu a conceitos 

de políticas públicas, reduzindo o resultado para 68 artigos. 

 

A dinâmica de trabalho estabelecida, após os resultados gerados pela 

pesquisa das palavras-chave, foi a leitura dos títulos e resumos do total de artigos 

encontrados, resultando em uma primeira amostra de trabalhos para uma leitura 

inspecional (ADLER; VAN DOREN, 1972). Este conjunto de trabalhos totalizou 41 

http://bdtd.ibict.br/
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artigos e 18 teses/dissertações, que foram organizados com auxílio do software de 

organização bibliográfica Mendeley.  

Após a leitura inspecional, chegou-se a um número de 31 artigos e quatro 

teses consideradas relevantes para uma leitura analítica, visando extrair conceitos 

úteis para a pesquisa em questão. 

Dado o baixo número de material encontrado nas bases pesquisadas, 

verificou-se a quase inexistência de estudos sobre a gestão de políticas públicas na 

área do esporte, o que de certa forma se tornou um fator positivo, conferindo 

originalidade ao tema.  

Na sequência, apresenta-se os resultados da leitura do material coletado, que 

serão apresentados ao longo das próximas seções deste capítulo.  

 

2.2 DEFINIÇÕES DE ESPORTE E GESTÃO DO ESPORTE 

 

De acordo com Tubino (1994), o termo esporte é uma contração das palavras 

“sair do porto”, expressão usada pelos marinheiros europeus no século XIV, quando 

se envolviam com passatempos em que suas habilidades físicas eram fundamentais. 

O esporte moderno, assim denominado para se diferenciar das manifestações 

esportivas da Antiguidade, adquiriu obviamente significado diferente, vindo da 

Inglaterra do século XIX e tendo na figura de Thomas Arnold, diretor do Colégio 

Rugby entre 1828 e 1842, o seu primeiro grande teórico. De acordo com Tubino 

(1992), esse educador, fortemente influenciado pelas ideias de Charles Darwin, 

considerava que o esporte deveria ser utilizado na seleção dos melhores e dos mais 

capazes.  

Segundo Alves e Pieranti (2007), no século XX a concepção do esporte 

moderno passou por diversas modificações. Do início do século XIX até 1936, 

possuía características claras, como o associativismo, o fair-play e a clássica 

dicotomia amadorismo/profissionalismo. O primeiro era visto como característica 

fundamental para transformar o esporte em elo para o contato social. Esse processo 

de associação entre as pessoas é consequência natural da necessidade de se 

mobilizarem recursos e esforços para a viabilização dessas atividades. O fair-play 

está diretamente ligado à restauração do movimento olímpico, constituindo 

referência fundamental para o desenvolvimento do respeito entre competidores. A 

dicotomia amadorismo/profissionalismo ultrapassou os limites da década de 1930 e 
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sobreviveu até os anos 1980, quando o profissionalismo disfarçado e a farsa do 

amadorismo em todos os esportes – excluídos o futebol, o boxe, o motociclismo, o 

tênis, o golfe e o automobilismo – começaram a ser esquecidos.  

De acordo com Alves (2000), em 1936, pela primeira vez de uma forma clara, 

o esporte tornou-se peça fundamental para o fortalecimento do Estado, servindo a 

objetivos políticos. Durante os Jogos Olímpicos de Berlim, o ditador alemão Adolf 

Hitler utilizou-se dele para demonstrar a força de seu regime, a recuperação da 

Alemanha e a pretensa supremacia da raça ariana, objetivos profundamente 

frustrados pela vitória do atleta negro norte-americano Jesse Owens em várias 

provas daquela Olimpíada. Mesmo assim, a capacidade organizativa do povo 

alemão e a força do esporte como agente aglutinador e divulgador do sistema 

político foram compreendidas por diversos países, dentre os quais os Estados 

Unidos e a União Soviética.  

Existe um intenso debate no meio acadêmico a respeito da definição de 

esporte. Muitos compreendem esporte como atividade física. Definições aceitas 

descrevem atividade física como a prática vinculada à promoção da saúde e 

elevação da qualidade de vida. 

Já o esporte, segundo descrição aceita pelo Conselho Europeu do Esporte 

(1992), define-se pelas formas de atividades corporais que, através de participação 

ocasional ou organizada, visam exprimir ou melhorar a condição física e o bem-estar 

mental, constituindo relações sociais ou a obtenção de resultados em competições 

de todos os níveis (COUNCIL OF EUROPE, 1992). 

Para Barbanti (2006, p.54), existem três condições para se considerar no 

desenvolvimento de uma definição de esporte: 

a) esporte refere-se a tipos específicos de atividades; 

b) esporte depende das condições sob as quais as atividades acontecem; 

c) esporte depende da orientação subjetiva dos participantes envolvidos nas 

atividades. 

 

Além disso, Barbanti (2006, p. 55) afirma que, para uma atividade física ser 

classificada como esporte, ela deve ocorrer sob um conjunto particular de 

circunstâncias. Já o esporte é caracterizado por alguma forma de competição, que 

ocorre sob condições formais e organizadas.  

Para finalizar, Barbanti (2006, p. 57) define o esporte da seguinte maneira:  
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Esporte é uma atividade competitiva institucionalizada, que envolve esforço 
físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas, 
por indivíduos, cuja participação é motivada por uma combinação de fatores 
intrínsecos e extrínsecos.  

 

Assim, o ambiente desta pesquisa terá como foco o Esporte de acordo com a 

definição de Barbanti (2006, p. 57), e não como prática de atividade física. A gestão 

do esporte nacional será o tema abordado na próxima seção. 

 

2.2.1 Gestão do esporte 

 

Gestão do esporte pode ser entendida como a aplicação dos princípios de 

gestão a organizações esportivas. Usando a definição de gestão de Bateman e Snell 

(1996), a gestão do esporte é o processo de se trabalhar com pessoas e recursos 

materiais para realizar objetivos de organizações esportivas de maneira eficaz. 

Assim, para entender o objeto de estudo da gestão do esporte, é necessário 

definir o conceito de organização esportiva. Para Slack e Parent (2006), organização 

esportiva é uma entidade social, com objetivos claros e limites bem definidos, 

envolvida na indústria do esporte. Usando esta linha de pensamento, conhecer a 

indústria do esporte e seus limites é fundamental para se definir a gestão do esporte. 

Já para Chelladurai (1994), gestão do esporte é a coordenação das atividades de 

produção e marketing de serviços esportivos. 

A necessidade de se gerir o esporte de maneira empresarial, com objetivos 

estratégicos bem definidos, vem do crescimento vertiginoso da indústria esportiva, 

puxado principalmente pelos Estados Unidos. Estimativas do tamanho da indústria 

do esporte indicam que o esporte já movimenta uma quantia considerável de 

dinheiro (MEEK, 1997; PITTS; STOTLAR, 2002). Em 1988, a indústria do esporte 

era a 22a maior indústria dos Estados Unidos, movimentando cerca de U$ 63,2 

milhões (PITTS; STOTLAR, 2002). Em 1995, tornou-se a 11a indústria do mercado 

norte-americano, movimentando cerca de U$ 152 milhões (MEEK, 1997). Em 1999, 

o esporte já movimentava U$ 213 milhões naquele mercado (PITTS; STOTLAR, 

2002). 

Para entender a indústria do esporte mencionada, Pitts e Stotlar (2002) a 

definem como o mercado no qual os produtos oferecidos aos compradores 
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relacionam-se ao esporte, ao fitness, à recreação ou ao lazer e podem incluir 

atividades, bens, serviços, pessoas, lugares ou ideias. 

Slack e Parent (2006) apontam que, para a indústria esportiva, o esporte pode 

ser definido como: a) o esporte no seu sentido mais estrito; ou b) qualquer exercício 

físico relacionado ao fitness, à recreação ou ao lazer. Assim, uma organização 

esportiva oferece produtos (bens ou serviços) que se relacionam ao esporte (sentido 

estrito) ou ao exercício físico. 

Para Chelladurai (2009), o gestor do esporte deve estar preparado para 

conhecer o processo produtivo e para atuar em organizações esportivas, porém, não 

necessariamente em organizações que usam o esporte para promover seus 

produtos. Ainda de acordo com Chelladurai (1994), gestão do esporte é a 

coordenação das atividades de produção e marketing de serviços esportivos. A 

figura 2 ilustra este conceito de gestão do esporte. 

 

Figura 2 – Gestão do esporte como coordenação das atividades de produção e marketing de serviços 
esportivos  

 

Fonte: Adaptado de Chelladurai (2009). 
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Como em outras áreas de estudos sociais aplicados, também na gestão 

esportiva a maior parte do suporte teórico para a proposição de investigações 

empíricas vem de teorias da sociologia e da psicologia.  

Entre os aspectos que atravessam a realidade estudada pela Sociologia do 

Esporte está a compreensão do papel, da função e do significado do esporte na vida 

das pessoas. Interessa perguntar quais as razões para uma parcela significativa e 

crescente da população se interessar e se dedicar, cada vez mais, às atividades 

esportivas, tanto como praticante ou como espectadora ou consumidora. Somado a 

esses fatores, encontram-se os aspectos sociais, históricos e culturais que levaram 

ao surgimento, à difusão e à consolidação de diferentes modalidades esportivas em 

diferentes períodos e em diferentes sociedades. Com isso, cabe entender, por 

exemplo, as razões de, no Brasil, o futebol ter se tornado o esporte socialmente 

hegemônico; assim como o basquetebol nos Estados Unidos; o beisebol em Cuba; o 

ciclismo na França; o tênis de mesa na China; e o rugby na Nova Zelândia. 

 

2.2.2 Vela: particularidades e dados da modalidade 

 

 Sendo uma das modalidades olímpicas que mais conquistaram medalhas de 

ouro para o Brasil, em Jogos Olímpicos – sete medalhas de ouro e 18 no total –, a 

Vela ainda é um esporte de difícil acesso à maioria da população. Devido ao custo 

das embarcações e à difícil logística para treinar e competir, o esporte geralmente  

fica limitado a aqueles que possuem acesso a clubes náuticos, principal porta de 

entrada para essa modalidade. Seu sucesso no cenário nacional se deve 

principalmente às famílias tradicionais no esporte, que foram passando de geração a 

geração essa tradição de se navegar pelas águas com um barco à vela.  

 No entanto, a Confederação Brasileira de Vela vem tentando mudar esse 

cenário, buscando novos praticantes por todo o litoral do país, apostando cada vez 

mais no esporte de base e levando-o para outras praças fora da região Sul e 

Sudeste. Em pesquisa encomendada pela Confederação Brasileira de Vela e 

realizada pelo Ibope Repucom (2016), empresa líder global em pesquisa de 

marketing esportivo, em abril de 2016, 50% dos praticantes da modalidade estão 

situados na região Sudeste e 15% dos praticantes na Região Sul. Devido ao vasto 

litoral, a Região Nordeste aparece com 20% dos praticantes da modalidade, porém, 

a grande maioria é praticante do esporte de lazer. Dessa forma, para o alto 
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rendimento e o esporte de base, os principais clubes e competições se concentram 

nas Regiões Sul e Sudeste.  

 Os praticantes da modalidade, em sua maioria, têm escolaridade acima da 

média encontrada no esporte em geral. De acordo com a pesquisa (IBOPE 

REPUCOM, 2016), 58% dos praticantes possuem curso Superior e/ou Pós-

Graduação.  

 A modalidade é um bom exemplo de que o esporte pode e deve ser praticado 

tanto por homens quanto por mulheres. A Vela possui uma categoria mista nas 

Olímpiadas, ou seja, em um mesmo barco, a tripulação é composta por um homem e 

uma mulher. Na pesquisa realizada pelo Ibope Repucom (2016), foi verificado, 

ainda, que 53% dos praticantes eram do sexo masculino, enquanto 47% dos 

praticantes eram do sexo feminino.  

 

2.3 ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A análise de políticas públicas deve ser vista como um campo estratégico, em 

que se observa certa indistinção entre formuladores, implementadores e a população 

meta de um programa (SILVA; MELO, 2002).  

A área de políticas públicas contou com quatro grandes principais nomes 

fundadores: H. Laswell, H. Simon, D. Easton e C. Lindblom. Laswell (1936) 

introduziu, ainda nos anos 1930, a expressão policy analysis, como forma de 

conciliar conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos governos.  

Simon, em seu livro Comportamento administrativo (1957), introduziu o 

conceito de racionalidade limitada dos decisores políticos (policy makers). Para o 

autor, a racionalidade dos decisores públicos é sempre limitada por problemas tais 

como: falta de informação ou informação incompleta; tempo para a tomada de 

decisão; autointeresse dos tomadores de decisão, dentre outros fatores. Logo, as 

políticas públicas refletem tais limitações. 

A importância da teoria de Simon (1957) reside no fato de que ela envolve 

todas as outras percepções humanas, sendo mais genérica e aplicável. O modelo 

desse autor ajuda a perceber a diferença entre fatos e valores, tendo os primeiros 

um caráter objetivo e os segundos, um caráter mais subjetivo. No entanto, ambos 

influenciam o processo decisório. 
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Ainda de acordo com essa obra de Simon (1957), existem quatro fases no 

processo de tomada de decisão, as quais devem ser avaliadas pelos tomadores de 

decisão:  

a) selecionar problemas e prioridades de tratamento;  

b) identificar caminhos viáveis para a solução;  

c) avaliar alternativas e escolher a mais adequada;  

d) implementar a decisão escolhida. 

 

Lindblom (1959, 1979) questionou as contribuições de Laswell (1936) e Simon 

(1957) e propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e análise de 

políticas públicas, tais como as relações de poder e a integração entre as diferentes 

fases do processo decisório, o que não teria necessariamente um fim ou um 

princípio.  

O modelo incremental proposto por Lindblom (1959) é descritivo, em que as 

políticas públicas deveriam incorporar outros elementos à sua formação e à sua 

análise, além das questões da racionalidade. O modelo reconhece que a escolha 

dos objetivos não é independente dos valores e, nesse sentido, sua implementação 

está sujeita a todo tipo de interferência, tais como, do papel das eleições, das 

burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. Além disso, enfatiza a 

pluralidade de atores envolvidos na tomada de decisão das políticas públicas e 

alerta que os tomadores de decisões políticas se baseiam nas políticas passadas, 

com foco em mudanças incrementais, em vez de em mudanças em bloco. 

De acordo com Lindblom (1959, p. 82), podem ser distinguidos dois aspectos 

do processo pelo qual os valores são realmente tratados. O primeiro seria que a 

avaliação e a análise empírica estão entrelaçadas, ou seja, deve-se escolher entre 

valores e políticas ao mesmo tempo. O segundo aspecto está relacionado ao 

primeiro, porém distingui-se daquele pelo fato de o tomador de decisão concentrar 

sua atenção em valores marginais ou incrementais. Se ele está ciente disso ou não, 

ele não encontra formulações gerais dos objetivos úteis e, de fato, realiza 

comparações marginais ou incrementais específicas. 

A política não é feita de uma vez por todas, ela é feita e reestruturada 

constantemente. A elaboração de políticas é um processo de aproximação sucessiva 

a alguns objetivos desejados, em que o que se deseja continua a ser mudado sob 

reconsideração (LINDBLOM, 1959, p.86). 
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No ano de 1979, Lindlblom revisou seu modelo, nascendo então o 

Incrementalismo, que seria um modelo em que, de um lado, existe a abordagem 

racional pura, e do outro, a abordagem incremental. Nesse modelo, os tomadores de 

decisão de políticas públicas selecionam cursos de ação de forma incremental, 

diferentemente daqueles já utilizados, e vão tomando ações corretivas ou evitando 

erros através de sucessivas mudanças incrementais.  

De acordo com Lindblom (1979, p. 520), a política incremental reduz as 

apostas em políticas controversas, incentivando os perdedores a suportarem suas 

perdas sem interromper o sistema político. Isso ajuda a manter vago o consenso 

geral sobre os valores básicos, que muitas pessoas acreditam ser necessários para 

a aceitação voluntária generalizada do governo democrático. 

Lindblom (1979, p. 521) sugere que a política incremental também é uma 

forma de “contrabando” de mudanças no sistema político. Alterações importantes na 

política e no sistema político muitas vezes ocorrem de forma indireta e como uma 

surpresa para muitos dos participantes desse sistema. As mudanças incrementais se 

somam, e isso ocorre com certa frequência. Se, por um lado, ela é uma objeção à 

política incremental, essa característica também sugere que um reformador de 

política qualificado possa aprender caminhos sem direção e surpresa, atingindo 

objetivos que seriam um sucesso concreto se o seu programa fosse mais completo.  

Para Lindblom (1979, p. 524), o incrementalismo serve para clarear 

estratégias incrementais de análise e decisão de políticas, e, para isso, o autor 

apenas adicionou um toque de articulação e organização às ideias que já estavam 

em circulação, como as ideias de Simon (1957), abordadas acima. 

Easton (1965) concede sua contribuição para a área de política pública ao 

defini-la como um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados 

e ambiente. Segundo o autor, as políticas públicas recebem inputs de partidos 

políticos, da mídia e de grupos de interesse, que influenciam seus resultados e 

efeitos. 

Dado esse sistema definido por Easton (1965), diversos estudos foram sendo 

realizados para uma melhor análise de políticas públicas efetivas. Segundo Thurber 

(1996), a literatura tem destacado três dimensões essenciais do sistema político: o 

macrossistema, o microssistema e os subsistemas. 

Os macrossistemas (macro policy systems) contemplam a primeira dimensão 

analisada em políticas públicas e refere-se às decisões que afetam diretamente uma 
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política pública ou a estrutura de poder em torno dela. Nessa dimensão ocorre um 

elevado escopo de conflito, dado que as decisões nela tomadas geram impactos 

visíveis sobre a sociedade e o sistema político. Além desse grande impacto, os 

macrossistemas são compostos por muitos indivíduos com interesses distintos. 

No outro extremo, tem-se os microssistemas (micro policy systems), que 

envolvem decisões que geralmente não chamam a atenção da população. Nessa 

dimensão são tomadas decisões com alta complexidade técnica, envolvendo um 

baixo número de indivíduos, geralmente especialistas em suas áreas de atuação e 

que buscam restringir o acesso a outros participantes. 

Por fim, entre o macrossistema e o microssistema, encontra-se o subsistema 

(policy subsystems), que será alvo do estudo. Esse sistema é composto por um 

número limitado de atores e instituições, geralmente reunidos em grupos mais ou 

menos coesos, que se especializam e direcionam seus esforços para algumas 

questões específicas em relação a uma política.  

Há diversos modelos de análise do subsistema, tais como: modelo de 

múltiplos fluxos (multiple streams), o modelo de equilíbrio pontuado (punctuated 

equilibrium) e o modelo das coalizões de defesa (advocacy coalition framework). O 

modelo das coalizões de defesa será objeto de estudo na seção a seguir. 

 

2.3.1 Modelo das Coalizões de Defesa (Advocacy Coalition Framework – ACF) 

 

Formulado por Paul Sabatier e Hank Jenkis-Smith em 1993, o modelo de 

Coalizão de Defesa (Advocacy Coalition Framework – ACF) se propõe a analisar 

mudanças nas políticas públicas, destacando o papel da informação técnica no 

processo de disputas que envolvem múltiplos atores, em distintas esferas e níveis de 

governo (SABATIER; WEIBLE, 2007). 

Embora tenha sido elaborado nas bases da estrutura política dos Estados 

Unidos, o ACF vem sendo aplicado com recorrência em países da Europa, Ásia, 

África e América do Sul (WEIBLE; SABATIER; MCQUEEN, 2009). No caso do Brasil, 

os avanços na aplicação do ACF indicam uma tendência a torná-lo um dos principais 

modelos de análise de políticas públicas no país, a despeito de ser adotado ainda de 

forma tímida, se comparado aos países do eixo norte (SOUZA, 2003). 

Ao adotar o termo “coalizão”, Paul Sabatier e Hank Jenkis-Smith (1993) 

indicam que os indivíduos participantes estão inseridos em um subsistema político, 
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entendido como o ponto em que ocorrem discussões e debates de múltiplos atores, 

motivados por suas convicções. Assim, na perspectiva do modelo, as coalizões são 

geradas a partir de convicções, opiniões, ideias e objetivos dos agentes envolvidos 

no processo de “fazer” política pública. Esse conjunto de ideias, opiniões e 

convicções, unido aos recursos políticos, forma as coalizões e concretiza os 

objetivos e os interesses dos envolvidos. 

O modelo proposto por Sabatier e Jenkis-Smith (1993), além de incluir na sua 

análise comissões legislativas, agências oficiais e líderes de grupos de interesses 

como os mais relevantes participantes políticos, expande a análise para acadêmicos, 

jornalistas, agentes de variados níveis de governo e outros atores, desde que sejam 

atores especializados em sua área de atuação e, de alguma forma, potencialmente 

influentes na formulação e implementação da política. 

Internamente ao subsistema são encontradas coalizões de defesa, 

entendidas como os elementos essenciais do subsistema. As coalizões aglutinam 

atores pelo compartilhamento de um conjunto de ideias direcionadas ao campo de 

políticas públicas abrangido pelo subsistema, e que são denominadas no modelo 

como “crenças”. As divergências quanto às crenças tendem a dificultar o processo 

de negociação e mudança nas políticas públicas. O processo de resolução de 

conflitos entre coalizões geralmente é complexo, sobretudo porque os atores de 

diferentes coalizões percebem o mundo mediante lentes distintas. 

Na dinâmica interna do subsistema, além das crenças, são trabalhados os 

recursos das coalizões e seus atores. No total, são seis os recursos destacados 

pelos autores do ACF: posição de autoridade; opinião do público; conquista de 

informação; mobilização de “tropas”; recursos financeiros e liderança hábil 

(SABATIER; WEIBLE, 2007; ALBRIGHT, 2011; NOHRSTEDT, 2011; INGOLD, 

2011). 

As mudanças ocasionadas nas políticas públicas, segundo os autores, 

derivam de fatores internos ao subsistema e de fatores exógenos. Por meio da 

composição interna, são descritos no ACF três mecanismos de mudanças: a) 

oriunda do aprendizado orientado às políticas públicas; b) choques internos; e c) 

acordos negociados (SABATIER; WEIBLE, 2007): 

a) o aprendizado causa mudanças duradouras, pois motiva revisões 

periódicas nos objetivos políticos do subsistema; 
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b) os choques internos são vistos como fatores importantes para gerar 

mudanças na política pública e são eventos que atraem a opinião pública, 

ressaltam vulnerabilidades, falhas, negligências e trazem novas 

informações para dentro do processo político; 

c) com o acordo negociado, o ACF passa a proporcionar uma visão mais 

consistente a respeito da identificação de condições sob as quais acordos 

envolvendo mudanças importantes na política pública são gerados entre as 

coalizões que anteriormente se encontravam em conflito. 

 

O modelo da ACF foi estruturado pelos autores, a partir de quatro premissas:  

a) considerar um espaço de tempo de uma década ou mais, ou seja, realizar 

análises de políticas públicas com tempo suficiente para que possam ser 

avaliados os resultados de tal política de maneira eficiente e efetiva, pois 

políticas de curto prazo são difíceis de mensurar em termos de sua 

efetividade;  

b) estabelecer o conceito de subsistema como o mais útil para entender 

mudanças em políticas públicas. Um subsistema é composto por um grupo 

de atores, envolvidos em problema específico de uma área de política 

pública;  

c) os subsistemas têm natureza ampla e intergovernamental: são formados 

por pessoas dos mais diversos grupos organizacionais, desde órgãos 

governamentais, passando por entidades privadas, organizações sociais, 

ou qualquer indivíduo afetado diretamente pelo problema;  

d) as políticas públicas são conceituadas como subsistemas de crenças: 

envolvem valores, prioridades, relações causais e percepções do 

problema, que diferem dentro de um grupo de análise. A possibilidade de 

relacionar crenças e políticas oferece melhor condição de análise da 

influência de vários atores ao longo do tempo. 

 

A estrutura do ACF é baseada em parâmetros relativamente estáveis, eventos 

externos, estruturas de oportunidade de coalização de longo termo, restrições de 

curto termo e recursos dos atores dos subsistemas da política pública, conforme 

ilustrado na figura 3. 
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Figura 3 – Diagrama do ACF  

 

Fonte: Adaptado de Sabatier e Weible (2007). 

 

Como este estudo busca identificar, principalmente, a priorização das políticas 

públicas voltadas para o esporte de alto rendimento, foram identificados dois grupos 

de coalizão: dos que defendem as políticas voltadas ao esporte de alto rendimento e 

dos que defendem uma maior participação do Estado no esporte de base e lazer e 

menos efetivo para o alto rendimento. No estudo, o primeiro grupo foi identificado 

como pró-base e lazer, e o segundo grupo foi identificado como pró-alto rendimento. 

Para tanto, a identificação desses grupos, de seus interesses, e a real 

motivação das políticas públicas deu-se através da definição da amostra 

representativa e da coleta das informações por meio de entrevistas 

semiestruturadas. As entrevistas foram baseadas na estrutura analítica do ACF, 

elaborada por Sabatier e Weible (2007), em que se buscou entender as principais 

forças que determinam a elaboração e execução das políticas públicas voltadas ao 

esporte. 

O estudo buscou entender, junto aos formuladores e agentes da política 

esportiva nacional, a sua percepção sobre a real intenção do governo federal de 
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apoiar e incentivar o esporte nacional, principalmente a realização de grandes 

eventos esportivos. Ou seja, se, de fato, a intenção é buscar o desenvolvimento do 

esporte nacional, dos atletas e das entidades esportivas nacionais, e, 

consequentemente, de um maior apelo nacional para a prática esportiva, ou se o 

interesse está intrinsecamente voltado ao retorno econômico que esses grandes 

eventos trazem, através do aumento do turismo e da atividade econômica das 

cidades. Em paralelo a essas percepções, buscou-se entender, por meio de 

entrevistas semiestruturadas, baseadas na estrutura analítica do ACF, elaborada por 

Sabatier e Weible (2007), quais são as principais forças que determinam a 

elaboração e execução dessas políticas públicas voltadas ao esporte. 

Mesmo sendo um modelo cada vez mais utilizado ao redor do mundo, o ACF 

vem recebendo algumas críticas e propostas de aperfeiçoamento. A principal delas 

se relaciona ao seu quadro analítico, que é baseado em poucas relações causais 

estabelecidas. Na tentativa de compreender os complexos processos políticos 

governamentais, o modelo acabaria sendo utilizado mais para orientar discussões do 

que para resolver questões. Com isso, entende-se que o ACF é mais um 

instrumento descritivo e analítico do que um modelo explicativo, com capacidade de 

interpretar as mudanças nas políticas e nas crenças. 

 

2.3.2 Política pública no esporte 

 

No campo da política pública voltada ao esporte, foram abordados autores 

como Bergsgard et al., que afirmam, em sua obra de 2007 (p.3), que o esporte é 

considerado pelos governos como uma importante ferramenta econômica e de 

atividade social por três razões:  

a) O esporte tem um forte e importante impacto cultural, demonstrado pela 

atenção dada ao sucesso das equipes nacionais e o suporte para 

construção de arenas esportivas e obras de infraestrutura esportiva com 

receita pública.  

b) O esporte também pode ser visto como um poderoso recurso para se 

demonstrar poder político, combater a exclusão social, reduzir a obesidade 

infantil e ajudar no desenvolvimento econômico do país. Além disso, o 

esporte tem apresentado uma participação cada vez maior na economia 

das nações. 
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c) O esporte pode ser percebido pela sociedade como uma ferramenta 

importante para o seu desenvolvimento, seja por afastar crianças e 

adolescentes carentes do mundo das drogas, ou para ajudar crianças e 

adultos com problemas de saúde, como a obesidade.  

 

Ou seja, o esporte é importante para desenvolver a economia de um país. Por 

esses motivos, é visto pelos governantes como um importante canal para o 

desenvolvimento da sociedade. 

De acordo com Hoye, Nicholson e Houlihan (2010), a intersecção entre a 

indústria do esporte e as políticas governamentais, contudo, não se limita ao que 

geralmente permanece sob a tutela da política esportiva. Os governos também 

utilizam políticas que visam regular ações das organizações esportivas, assim como 

utilizam o esporte para a realização de outros objetivos, dentre eles, os políticos. 

Johnson e Frey (1985) argumentam que atividades esportivas são afetadas 

de inúmeras maneiras pelas decisões de políticas públicas. Isso porque o esporte se 

tornou um grande negócio, juntamente com uma mudança geral nos valores e 

normas da sociedade, afetando a expectativa pública sobre o governo. Por conta 

deste “novo mundo de negócios” e dessas mudanças nos valores da sociedade, o 

esporte legitimou-se como uma área de interesse para os governos. 

Os governos também utilizam o esporte como um veículo, um canal para a 

realização de políticas mais amplas, como a busca para melhorar a saúde através 

da atividade física, ajudando o desenvolvimento urbano e econômico e melhorando 

a inclusão social e o desenvolvimento comunitário. Todas essas áreas de política 

impactam significativamente o esporte e, em particular, a comunidade esportiva e as 

organizações esportivas, que fornecem grande parte das oportunidades de 

competição e participação esportiva. Essas três grandes áreas da intersecção entre 

as políticas governamentais e o esporte estão apresentadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Áreas amplas de políticas públicas em intersecção com o esporte 

Foco da política 
esportiva 

Interseção regulatória Áreas amplas da política 

1. Desenvolvimento do 
esporte de alto 
rendimento. 

2. Antidoping e controle 

1. Práticas organizacionais 
adaptadas pelo esporte. 

2. Atividades esportivas. 

1. Utilizar o esporte para tratar 
os baixos níveis de atividade 
física e melhorar os 
problemas de saúde da 
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de drogas. 

3. Participação em massa 
em crescimento. 

4. Aumento da 
capacidade do sistema 
esportivo na 
comunidade. 

3. Proteção a membros de 
organizações esportivas. 

4. Apostas relacionadas ao 
esporte. 

5. Transmissão do esporte. 

6. Políticas de educação 
física. 

 

população. 

2. Utilizar o esporte para o 
desenvolvimento urbano e 
econômico. 

3. Utilizar o esporte para 
promover a inclusão social e 
facilitar o desenvolvimento 
da população. 

Fonte: Adaptado de Hoye, Nicholson e Houlihan (2010). 

 

O esporte é visto como um mecanismo de assistência à comunidade, 

construindo capacidades sociais e econômicas. Coalter (2007) sugeriu que nos 

últimos anos aumentou a importância do esporte, devido, principalmente, a 

suposições sobre o seu potencial em áreas tais como desenvolvimento social e 

econômico, combate ao crime, melhoria da saúde e educação. Hoje em dia, cada 

vez mais governantes utilizam o esporte para alcançar seus objetivos em diferentes 

setores políticos. O esporte parece estar bem posicionado para ter impacto em uma 

série de envolvimentos individuais e do alcance econômico da indústria desportiva. 

Mas, pelo fato de estar crescendo como negócio, as políticas governamentais agora 

se cruzam com áreas além do desenvolvimento urbano e da inclusão social, e se 

envolvem com a transmissão dos esportes, apostas em jogos e o desenvolvimento 

econômico. 

De acordo com Hoye, Nicholson e Houlihan (2010), o investimento dos 

governos geralmente ilustra alguns aspectos chaves da importância do esporte nas 

políticas de desenvolvimento urbano e econômico. Primeiramente, o esporte é 

tipicamente parte de uma estratégia mais ampla ou de um plano de 

desenvolvimento, porém, pode ser um catalisador significante. Segundo, o 

investimento do governo e as políticas sempre enfatizam os benefícios econômicos 

que o esporte traz. Em muitos aspectos, estes são resultados naturais do escrutínio 

público e de prestação de contas. Um investimento do governo ou o dinheiro dos 

contribuintes deve ser destinado para a nação, a comunidade, a organizações e os 

indivíduos.  

Finalmente, múltiplos e variados benefícios são conferidos ao esporte e o seu 

potencial para contribuir para o resultado do desenvolvimento urbano ou o 

desenvolvimento econômico, mas sempre há uma pequena evidência que sustenta 
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essas alegações. A extensão e qualidade desses benefícios são difíceis, senão 

impossíveis, de se estabelecer. 

Na seção seguinte, será descrito de maneira ampla o papel do Estado 

brasileiro no esporte, através do trabalho realizado principalmente pelo Ministério do 

Esporte, maior entidade nacional para o desenvolvimento e implementação de 

políticas públicas voltadas para a área. 

 

2.4 ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DO ESPORTE BRASILEIRO  

 

 Nesta seção, descreve-se de que forma o esporte brasileiro e suas diversas 

entidades são financiados por meio de programas e leis que ajudam o seu 

desenvolvimento e fomento, principalmente o esporte de alto rendimento, principal 

foco do governo brasileiro.  

 Dentre as principais fontes de financiamento das entidades esportivas, grande 

parte é de iniciativa do Governo Federal, como a Lei Agnelo Piva (BRASIL, 2001), a 

Lei de Incentivo ao Esporte (BRASIL, 2006a) e repasses por meio de convênio entre 

o Ministério do Esporte e as entidades esportivas. 

O papel do Governo no desenvolvimento do esporte nacional passou a ser 

mais representativo a partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 1888), quando o lazer 

passou a ser contemplado como direito social e o esporte como setor estratégico, de 

direito individual, a ser incentivado pelo Estado, como consta no artigo 217 da Carta 

Magna de 1988: 

 

É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, 
como direito de cada um, observados: 
I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 
à sua organização e funcionamento; 
II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto 
rendimento; 
III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 
profissional; 
IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. 
§ 1o. – O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei. 
§ 2o. – A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados 
da instauração do processo, para proferir decisão final. 
§ 3o. – O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 
social. (BRASIL, 1988). 
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Com maior representatividade perante o Estado, o esporte conquistou 

entidades específicas para ajudar no seu fomento e desenvolvimento. Criado em 

1995, pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o esporte 

teve pela primeira vez no país um Ministério, que se denominava Ministério 

Extraordinário do Esporte. No fim do ano de 1998, o Ministério englobou a pasta de 

turismo e passou a se chamar Ministério do Esporte e Turismo. Com a eleição do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o turismo ganhou uma pasta própria e o 

Ministério passou a ser chamado Ministério do Esporte.  

O Ministério do Esporte, maior entidade formuladora de políticas públicas do 

esporte no país, foi estruturado em quatro secretarias, a partir do Decreto nº 4668, 

de 9 de abril de 2003 (BRASIL, 2003): Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social; 

Alto Rendimento; Futebol e Direitos do Torcedor; Agência Brasileira de Controle de 

Dopagem. Das quatro secretarias, três levaram em consideração a concepção 

clássica de esporte proposta no Manifesto Mundial do Esporte no ano de 1964, que 

envolve o esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de alto 

rendimento.  

 

2.4.1 Fontes de financiamento 

 

No modelo atual de financiamento, o esporte brasileiro recebe recursos de 

três fontes principais: Orçamento Geral da União, loterias e patrocínios. No modelo 

desenhado por Mazzei et al. (2015), conforme apresentado na figura 4, pode-se 

observar de que forma as diversas fontes de recursos e programas financiam as 

entidades esportivas. 

O Ministério do Esporte, assim como os demais Ministérios, recebe uma fatia 

dos recursos previstos pela União. A quantia recebida é dividida entre as quatro 

Secretarias, com a maior parte direcionada para a Secretaria de Esporte de Alto 

Rendimento. Diretamente do Orçamento Geral da União, os Estados e Municípios 

também recebem recursos relativos ao esporte, que são divididos entre as suas 

Secretarias de acordo com a política pública de cada Estado ou Município.  
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Figura 4 – Fontes de financiamento do esporte nacional  

 

Fonte: O autor, adaptado de Mazzei et al. (2015). 

 

Na Secretaria de Esporte de Alto Rendimento, os valores recebidos a partir do 

Orçamento Geral da União são divididos entre alguns programas do Ministério do 

Esporte, dentre os principais estão: Programa Bolsa Atleta, Plano Brasil Medalhas e 

Lei de Incentivo ao Esporte. 

O Programa Bolsa Atleta tem como objetivo oferecer suporte financeiro aos 

atletas, para que estes possam se dedicar integralmente aos treinamentos e 

competições. A ideia do Programa é investir prioritariamente nas modalidades que 

fazem parte do Programa Olímpico e Paralímpico, o que mostra mais uma vez a 

prioridade do governo brasileiro em apoiar cada vez mais o esporte de rendimento. 

O Ministério transfere os recursos desse programa diretamente para o atleta, sem 

que passem por qualquer entidade esportiva. 

Atualmente, o programa apresenta seis categorias de bolsas, segundo dados 

do Ministério do Esporte (BRASIL, 2017): 
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a) atleta estudantil – recebe R$ 370,00/mês; 

b) atleta nacional – recebe R$ 925,00/mês; 

c) atleta internacional – recebe R$ 1.850,00/mês; 

d) atleta de base – recebe R$ 370,00/mês; 

e) atleta pódio – recebe de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00/mês; 

f) atleta olímpico/paralímpico – recebe R$ 3.100,00/mês.  

 

Para serem elegíveis ao recebimento do Bolsa Atleta, os participantes devem 

atender a alguns requisitos, de acordo com a categoria de que participam, como 

estarem vinculados a algum clube e a alguma federação esportiva, além de serem 

classificados entre os três primeiros colocados em competições nacionais ou 

internacionais, dependendo da bolsa à qual estão se candidatando. 

O programa Bolsa Atleta vem crescendo a cada ano, com uma pequena 

redução de adesões no ano de 2016, conforme pode ser verificado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Número de atletas inscritos no Programa Bolsa Atleta por ano  

 
Fonte: Adaptado do Ministério do Esporte (BRASIL, 2017). 

 

A redução do número de inscritos no programa em 2016 deveu-se ao fato de 

o Ministério do Esporte ter criado novos métodos para a inscrição de atletas e 

aumentado o rigor na fiscalização do pleito para o recebimento do incentivo. 
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Nos anos de 2014 e 2015, no entanto, houve maior número de adesões, pois 

o orçamento para atender à grande demanda por pagamento aos atletas também 

era maior, conforme pode ser visto no gráfico 2. Posteriormente, em 2016, o número 

de inscritos no programa diminuiu devido a um maior rigor na fiscalização no 

momento do pleito dos atletas, e, consequentemente, o investimento, em relação 

aos anos de 2014 e 2015 também foi menor. 

 

Gráfico 2 – Investimento no Programa Bolsa Atleta de 2006 – 2016 (em R$)  

 

Fonte: Adaptado do Ministério do Esporte (BRASIL, 2017). 
 

Para comprovar que o apoio do Governo Federal é importante para os atletas, 

com exceção dos times de vôlei masculino e futebol masculino, todos os demais 

medalhistas brasileiros nos Jogos Olímpicos Rio 2016 foram apoiados pelo 

Programa Bolsa Atleta. É um incentivo que estimula os atletas a se dedicarem 

integralmente aos seus esportes, visando o seu desenvolvimento e resultados 

expressivos, que coloquem o nome do país em destaque no cenário mundial. 

A Secretaria de Esporte de Alto Rendimento também é responsável pelo 

monitoramento e execução da Lei n 11.438/06, mais conhecida como Lei de 

Incentivo ao Esporte (BRASIL, 2006a), uma iniciativa do Governo Federal, em que 

empresas e pessoas físicas podem deduzir, do imposto de renda devido, valores 

que apoiem projetos esportivos. Dessa forma, a Lei de Incentivo ao Esporte 

estabelece benefícios fiscais para pessoas físicas e pessoas jurídicas que queiram 
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patrocinar um projeto esportivo aprovado pelo Ministério do Esporte. Para pessoa 

física, o benefício é a dedução de até 6% do imposto de renda devido, e a pessoa 

jurídica tributada com base no lucro real pode deduzir até 1% do imposto devido. O 

patrocinador/doador pode escolher qual projeto quer apoiar. 

Para receber o patrocínio de empresa ou de pessoa física que queira 

patrocinar um projeto esportivo em troca de dedução fiscal, a entidade esportiva 

deve seguir algumas regras antes de apresentar seus projetos ao Ministério do 

Esporte (Brasil, 2008): 

a) deve ter fins não econômicos: ser entidade sem finalidade lucrativa; 

b) ser de natureza esportiva: para caracterizar a natureza esportiva, o estatuto 

da entidade deve dispor expressamente sobre sua finalidade esportiva; 

c) ter um ano de funcionamento: a entidade deve exercer atividades há pelo 

menos um ano. 

 

Ainda de acordo com o Ministério do Esporte (BRASIL, 2008), cada entidade 

esportiva só poderá apresentar seis projetos esportivos por ano. Esses projetos 

devem estar enquadrados em uma das seguintes manifestações esportivas: 

a) desporto de participação: caracterizado pela não exigência de regras 

formais, objetivando o desenvolvimento do indivíduo através do esporte. É 

o esporte como forma de lazer; 

b) desporto educacional: tem como público beneficiário os alunos 

regularmente matriculados em instituições de ensino. Nessa manifestação 

desportiva não pode haver seletividade e hipercompetitividade entre os 

praticantes. Caracteriza o esporte como instrumento auxiliar no processo 

educacional; 

c) desporto de rendimento: é o esporte de resultado, praticado segundo 

regras formais, nacionais e internacionais. Tem como figura de destaque a 

presença do atleta ou do atleta em formação. Pode ser praticado dentro do 

sistema oficial de desporto ou não. 

 

Para conseguir utilizar o recurso de uma empresa ou de uma pessoa física, o 

projeto apresentado por uma entidade esportiva precisa ser aprovado pelo Ministério 

do Esporte. Nesse sentido, é realizada uma reunião mensal da Comissão Técnica, 

em que os projetos são avaliados e aprovados ou não. Caso ocorra uma diligência, 
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a entidade proponente tem um prazo específico para respondê-la. Dessa forma, a 

pessoa jurídica ou física que irá patrocinar o projeto poderá alocar o recurso a ele 

somente após sua total aprovação. 

A captação de recursos por entidades esportivas através da Lei de Incentivo 

ao Esporte vem aumentando gradativamente, ano após ano. Segundo levantamento 

do Ministério do Esporte, no ano de 2016 foi captado, com empresas e pessoas 

físicas, o valor de R$ 265.727.000,00.  

O gráfico 3 mostra a evolução da captação de recursos entre os anos de 2007 

e 2016. 

 

Gráfico 3 – Evolução dos valores captados entre 2007 e 2016 pela Lei de Incentivo ao Esporte 

 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2016). 

 

Essa evolução indica que a Lei de Incentivo ao Esporte tem sido importante 

para o fomento e desenvolvimento do esporte nacional em todos os âmbitos, no alto 

rendimento, no lazer e na área educacional. Essa lei, de certa forma, vem mudando 

o conceito de patrocínio de empresas para projetos esportivos, em que as empresas 

patrocinadoras preferem apoiar projetos aprovados pelo Ministério do Esporte, do 

que aqueles que não passam pelo crivo da entidade federal. 
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A segunda fonte de financiamento para o esporte nacional são as loterias 

federais, sendo essa forma de arrecadação suportada por duas leis de apoio ao 

esporte: a Lei Agnelo Piva (BRASIL, 2001) e a Lei da Timemania (BRASIL, 2006b). 

A Lei Agnelo Piva determina os entes responsáveis pelo repasse de recursos para 

entidades esportivas olímpicas e paraolímpicas, como o Comitê Olímpico do Brasil, 

Comitê Paralímpico Brasileiro e Comitê Brasileiro de Clubes. A outra parte dos 

recursos arrecadados pelas loterias federais é destinada aos clubes de futebol, que 

recebem o repasse conforme o estabelecido na Lei da Timemania. 

Sancionada em julho de 2001, a Lei Federal nº 10.624, popularmente 

conhecida como Lei Agnelo Piva (BRASIL, 2001), determina a destinação de 2,7% 

do prêmio das loterias federais ao Comitê Olímpico Brasileiro (que recebe 62,46% 

do total do repasse), ao Comitê Paralímpico Brasileiro (que recebe 37,04% do total 

do repasse) e à Confederação Brasileira de Clubes (que recebe 0,5% do total do 

repasse). A Lei ainda determina que, do total recebido por essas instituições, 10% 

deverão ser investidos no desporto escolar e 5% no desporto universitário.  

No caso da Confederação Nacional de Clubes, o valor arrecadado é 

destinado a clubes esportivos que apresentam projetos de formação de atletas de 

base. O restante da verba é destinado às Confederações Olímpicas e Paralímpicas, 

conforme ilustrado na figura 5. 

Como o estudo aborda o desenvolvimento de políticas no esporte de alto 

rendimento, foi analisada, de forma aprofundada, a distribuição dos recursos 

federais captados através da Lei Agnelo Piva, realizada pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro para as confederações esportivas nacionais. Anualmente, o Comitê 

Olímpico do Brasil divulga a lista com a distribuição de recursos por modalidade. A 

distribuição é feita de acordo com os resultados que cada modalidade obtém e que o 

Comitê Olímpico Brasileiro considera mais importantes para o cenário esportivo 

nacional. Ou seja, as confederações que apresentam melhores resultados no âmbito 

esportivo e as que detêm maiores chances de conquistar medalhas olímpicas 

recebem maior quantidade de recursos. Vale ressaltar que, por questão estratégica, 

a Confederação Brasileira de Futebol desistiu de receber recursos federais e é a 

única Confederação Esportiva Olímpica que não recebe recursos captados através 

da denominada Lei Agnelo Piva. 
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Figura 5 – Distribuição da Lei Agnelo Piva  

 

Fonte: O autor, adaptado da Lei Federal 10.624/01 (BRASIL, 2001). 

 

No quadro 3, pode-se verificar a previsão de distribuição de recursos da Lei 

Agnelo Piva, realizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para as confederações 

nacionais em 2016. 

 

Quadro 3 – Distribuição de recursos da Lei Agnelo Piva por Confederação em 2016  

Confederação Valor Previsto (em R$) 

Atletismo 4.554.000,00 

Desportos aquáticos 4.554.000,00 

Judô 4.554.000,00 

Vela 4.554.000,00 

Voleibol 4.554.000,00 

Ginástica 4.389.000,00 

Handebol 4.389.000,00 

Hipismo 4.389.000,00 

Basquetebol 4.334.000,00 

Boxe 3.836.800,00 

Canoagem 3.836.800,00 
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Ciclismo 3.836.800,00 

Tênis de mesa 3.836.800,00 

Triatlo 3.713.600,00 

Tiro esportivo 3.467.200,00 

Tênis 3.344.000,00 

Remo 3.344.000,00 

Lutas associadas 2.728.000,00 

Pentatlo moderno 2.604.800,00 

Badminton  2.481.000,00 

Esgrima 2.358.400,00 

Golfe 2.358.400,00 

Hóquei sobre a grama 2.358.400,00 

Levantamento de peso 2.358,400,00 

Rugby 2.358.400,00 

Taekwondo 2.358.400,00 

Tiro com arco 2.358.400,00 

Desporto na neve 2.235.200,00 

Desportos no gelo 2.235.200,00 

Total 98.280.000,00 

Fonte: Comitê Olímpico Brasileiro (2016). 

  

Vale ressaltar que cinco confederações receberam o valor máximo de R$ 

4.554.000,00 em 2016: a Confederação Brasileira de Atletismo, a Confederação 

Brasileira de Desportos Aquáticos, a Confederação Brasileira de Judô, a 

Confederação Brasileira de Vela e a Confederação Brasileira de Voleibol. Todas 

essas confederações conquistaram ao menos uma medalha nos Jogos Olímpicos 

Rio 2016, o que está de acordo com a política de investimento do Comitê Olímpico 

Brasileiro. 

A terceira e última fonte de financiamento do esporte brasileiro refere-se ao 

patrocínios de empresas privadas ou estatais, bem como aos valores recebidos das 

grandes mídias, pelo direito de imagem das competições. Quando o patrocinador é 

uma empresa privada, não há interferência do Governo Federal no repasse, sendo 

este feito diretamente da empresa para a entidade esportiva. Contudo, atualmente 

as principais patrocinadoras das confederações olímpicas são empresas estatais ou 

de economia mista, tais como: Petrobras, Infraero, Eletrobrás, Caixa Econômica 



 

 
48 

Federal, BNDES, Banco do Brasil e Correios, que patrocinaram esportes como: 

voleibol, desportos aquáticos, handebol, canoagem, judô, entre outros, na 

preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Isso demonstra que até mesmo no 

financiamento do patrocínio direto, com verbas de marketing e publicidade, há uma 

dependência de recursos federais. 

Vale ressaltar que, atualmente, a Confederação Brasileira de Futebol não 

recebe qualquer recurso advindo de programas ou leis federais. Toda a sua renda 

advém de patrocinadores e da venda do direito de imagem para grandes grupos 

televisivos. Porém, vale ressaltar que atualmente a maior patrocinadora dos clubes 

de futebol é uma empresa estatal, a Caixa Econômica Federal (CEF, 2017), que 

patrocina 18 times de futebol das sérias A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. 

Assim, apesar de a Confederação Brasileira de Futebol não receber diretamente 

recursos públicos nem de empresas estatais, percebe-se uma grande dependência 

dos clubes dos recursos de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF, 2017). 

 Com isso, é possível verificar de que forma o Estado brasileiro vem ajudando 

hoje o esporte, principalmente o de rendimento, a se desenvolver e alcançar 

melhores resultados. Junte-se a isso a forte participação do Governo na realização 

de grandes eventos esportivos, como os Jogos Pan Americanos de 2007, a Copa do 

Mundo Fifa 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, como forma de 

demonstrar ao mundo a capacidade do Brasil de realizar grandes eventos e de 

utilizar o esporte para desenvolver sua imagem perante o mundo. 

 

2.5 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS: COMO FUNCIONA A ESTRUTURA DE 

GRANDES POTÊNCIAS ESPORTIVAS 

 

Grandes potências esportivas geralmente utilizam o apoio do Estado para se 

desenvolverem esportivamente e contam, dessa forma, com políticas públicas 

voltadas para o esporte de alto rendimento. Como potências esportivas atuais, é 

possível citar a primeira e a terceira colocadas no quadro geral de medalhas nos 

Jogos Olímpicos Rio 2016: os Estados Unidos e a China. 

O que os dois países têm em comum é a utilização de grandes eventos para 

promover suas cidades e o país, além de demonstrarem força política e econômica 

perante o mundo e atraírem novos investimentos, tal qual a estratégia utilizada pelo 
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Governo brasileiro, com a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, 

recentemente.  

Pequim foi a sede dos Jogos Olímpicos de 2008, e cidades americanas como 

Chicago e Los Angeles estão sempre concorrendo para sediar os próximos Jogos 

Olímpicos, além de já terem sido cidades sede desses jogos. 

O governo chinês costuma apoiar não somente a realização de eventos, mas 

também o desenvolvimento de políticas públicas que facilitem a prática de esportes 

em alto nível, além de dar apoio financeiro às entidades esportivas, enquanto o 

governo americano tem uma participação bem menor no desenvolvimento dos 

esportes no país.  

Nas seções a seguir serão apresentadas as estruturas de esporte nacionais 

destes dois países: China e Estados Unidos. 

 

2.5.1 China: Uma nova potência esportiva, com muita intervenção do Estado 

 

De acordo com Houlihan e Green (2008), para alcançar a posição de potência 

esportiva, é necessário analisar a história da China relativamente ao investimento 

praticado no esporte. Essa história se inicia na década de 1950, com a percepção do 

governo chinês de que o esporte de alto rendimento seria uma importante 

ferramenta de desenvolvimento social, urbano e econômico. Na década de 1960, 

houve a consolidação desse trabalho, e na década de 1970 ocorreu o 

desenvolvimento do esporte de alta performance chinês, com o intuito de 

transformar a China numa potência esportiva e, consequentemente, numa potência 

mundial no quesito econômico. Com o lema “O país inteiro dá suporte ao esporte de 

alto rendimento“, os chineses criaram a identificação da população com o esporte de 

alto nível. 

No final da década de 1970 e no início da década de 1980, a China iniciou 

uma profunda reformulação econômica e fez grandes esforços para se integrar à 

economia mundial. Com esse objetivo, o esporte chinês participou de forma 

importante em diversos eventos internacionais, estimulando o entusiasmo da nação 

e motivando as pessoas através das conquistas dos atletas chineses. Ainda de 

acordo com Houlihan e Green (2008), em 1979 a China renovou sua licença como 

membro do Comitê Olímpico Internacional e, subsequentemente, de outras 

organizações esportivas internacionais.  
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Em 1985, segundo Houlihan e Green (2008), após os Jogos Olímpicos de 

1984, em Seul, Coreia do Sul, a Sociedade de Pesquisa Estratégica para o 

Desenvolvimento do Esporte e da Educação Física produziu o que foi chamado de 

Estratégia Olímpica para o Ministério do Esporte da China. Essa estratégia 

claramente estabeleceu o esporte de alto rendimento como prioridade para o 

Ministério do Esporte chinês. Ela teve o objetivo de utilizar recursos limitados da 

China para desenvolver o esporte de alta performance e para assegurar que o país 

pudesse se tornar uma das maiores potências esportivas do mundo até o final do 

século XX. Para alcançar esse objetivo, o governo canalizou os melhores recursos 

para os potenciais medalhistas de ouro, fornecendo-lhes treinamentos especiais e 

intensivos. 

Houlihan e Green (2008) afirmam que, a partir dessa estratégia olímpica, o 

governo chinês investiu no desenvolvimento dos atletas de elite, principalmente em 

relação a cinco fatores: recursos; treinamento e seleção dos atletas; oportunidades 

de competição; técnicos e pesquisa na área de ciência esportiva; locais de 

treinamento. 

A estrutura organizacional do esporte na China é semelhante à do Brasil, em 

que também há uma grande interferência do Estado no desenvolvimento do esporte 

e o Ministério do Esporte atua de forma semelhante ao Comitê Olímpico Nacional. 

Da mesma forma, ambos os países priorizam políticas públicas que desenvolvam o 

esporte de alto rendimento, pois utilizam os Jogos Olímpicos para se promover tanto 

economicamente quanto politicamente, uma vez que tais eventos têm forte potencial 

de promover a imagem de países investidores no esporte, dado que o evento é 

transmitido mundialmente. 

Corroborando tal ideia, o governo brasileiro criou o Plano Brasil Medalhas, em 

que estava previsto um orçamento de um bilhão de reais, como forma de estímulo 

aos atletas, para que conquistassem o maior número de medalhas possível nos 

Jogos Olímpicos do Rio. Também o governo chinês, através do seu Ministério do 

Esporte, desenvolveu dois planos estratégicos para a conquista do maior número de 

medalhas possível nos Jogos Olímpicos de Pequim. O primeiro documento 

elaborado pelo governo chinês nesse sentido foi O desenho estratégico para ganhar 

medalhas olímpicas 2001-2010 e, o segundo foi O plano estratégico para ganhar 

medalhas Olímpicas em 2008. Esses dois documentos constituíam um plano de 
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ação para que a China assegurasse o seu sucesso, ao sediar as Olímpiadas de 

2008, e se tornasse uma potência esportiva (HOULIHAN; GREEN, 2008).  

A figura 6 apresenta a organização do esporte chinês a partir do órgão de 

controle, o Ministério do Esporte da China, passando pelos Comitês e Centros de 

Treinamentos responsáveis pelo desenvolvimento do esporte no país. 

 

Figura 6 – Estrutura do governo chinês para o esporte  

 

Fonte: Adaptado de Houlihan e Green (2008). 

 

Os planos deram certo e, pela primeira vez na história, a China conquistou o 

primeiro lugar no quadro geral de medalhas em 2008, superando a grande potência 

esportiva mundial, os Estados Unidos. O foco no sucesso do esporte de alto 

rendimento, no evento mais importante do mundo, inseriu a China de uma vez por 

todas como a nova grande potência mundial no esporte. A partir daí, o grande poder 
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econômico do país, atrelado a grandes resultados mundiais no esporte, fizeram da 

China um exemplo a ser seguido por países em desenvolvimento. 

 

2.5.2 Estados Unidos: Potência esportiva com pouca intervenção do Estado 

 

Ao redor do mundo, os governos, especialmente os federais, têm aumentado 

seu envolvimento no desenvolvimento no esporte de alto rendimento (CHALIP; 

JOHNSON; STACHURA, 1996; GREEN; HOULIHAN, 2005). Com exceção dos 

Estados Unidos, governos têm criado estruturas e subsidiado atletas de elite, e seus 

respectivos ministérios ligados ao esporte têm criado centros de treinamento e 

investido dinheiro federal no desenvolvimento da ciência desportiva (SPARVERO; 

CHALIP; GREEN, 2008). No entanto, os Estados Unidos se mantêm como exceção 

nesse sentido, pois o governo americano tem optado por delegar a entidades 

esportivas privadas o desenvolvimento esportivo de alto rendimento. 

De acordo com Sparvero, Chalip e Green (2008), existem apenas três 

políticas federais que impactam o desenvolvimento do esporte de alto rendimento 

americano. A primeira atua como uma regulação de esportes profissionais, como o 

baseball, futebol americano e basquetebol, para que não haja lavagem de dinheiro, 

crimes financeiros, utilizando o esporte como mecanismo. A segunda política que 

impacta o esporte de alto rendimento é a que proíbe a discriminação em programas 

educacionais e esportivos que recebam algum tipo de financiamento federal. Nesse 

sentido, as escolas americanas que recebem recursos públicos federais precisam 

seguir critérios para continuar usufruindo dessa verba, tais como:  

a) o percentual de atletas femininos e masculinos nas escolas deve ser 

proporcional ao percentual de alunos e alunas nelas inscritos;  

b) a escola deve ter um histórico esportivo e continuar incentivando a prática 

esportiva entre seus alunos de ambos os sexos;  

c) a instituição deve acomodar totalmente e efetivamente os interesses e 

habilidades de seus alunos, independentemente do sexo destes.  

 

A terceira e última política federal voltada para o esporte de elite nos Estados 

Unidos é uma lei que garante ao Comitê Olímpico Americano todos os direitos e 

responsabilidades associados ao esporte de alto rendimento. O Comitê Olímpico 

Americano é uma entidade privada sem fins lucrativos, assim como o Comitê 
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Olímpico Brasileiro, porém, ao contrário deste, o Comitê americano tem a 

responsabilidade de arrecadar fundos para o esporte sem a possiblidade de recorrer 

a recursos do governo federal.  

Apesar de não contar com verbas federais, o Comitê Olímpico dos Estados 

Unidos precisa enviar, anualmente, para o Congresso americano, um relatório 

completo de suas atividades. Apesar disso, não existe uma Comissão do Esporte 

dentro do Congresso americano, assim como não existe uma Secretaria voltada 

para a área. De fato, não existe nos Estados Unidos qualquer agência federal que 

seja responsável pelo desenvolvimento do esporte de alto rendimento (SPARVERO; 

CHALIP; GREEN, 2008). Portanto, no modelo americano, todo o desenvolvimento 

de atletas de alto nível é de responsabilidade do Comitê Olímpico Americano, das 

universidades e das ligas profissionais. 

A estratégia do governo americano, de delegar o desenvolvimento do esporte 

ao Comitê Olímpico Americano, é um esforço explícito para prevenir a intrusão 

federal nesse desenvolvimento. Isso aconteceu mesmo após uma performance ruim 

nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, quando senadores americanos 

propuseram que fosse criada uma Agência Federal para comandar o esporte 

americano, e a proposta foi rejeitada pela maioria. A tradicional filosofia política 

americana apregoa que intervenções do governo devem ser limitadas, para que as 

liberdades individuais possam ser protegidas. 

Dessa forma, para os americanos, os atletas começam a ser desenvolvidos 

nas escolas e universidades, tanto que as ligas colegiais e universitárias atraem 

investimento de diversas empresas, além de televisionamento para o país e para o 

exterior. Assim, aliar o esporte à educação sempre foi a maior força dos Estados 

Unidos para ser a grande potência mundial esportiva. Com o desenvolvimento dos 

jovens atletas ainda nos colégios, o esporte americano está sempre se renovando e 

descobrindo novos talentos. Mais importante do que isso, o esporte aliado à 

educação contribui para o desenvolvimento desses jovens como profissionais. 

Assim, mesmo que não tenham sucesso por meio do esporte, terão uma formação e 

uma carreira fora do esporte para seguir. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa tem caráter qualitativo e analítico, ajustada a procedimentos de 

registro, análise e correlação de dados. Diante desse conjunto de fins estabelecidos, 

e considerando as características do objeto investigado, foram utilizados 

procedimentos metodológicos recomendados por Richardson (1999) e Bardin 

(2004), os quais, a esse respeito, propõem a articulação e classificação categorial ou 

temática investigando o que os dados têm em comum. 

Assim, após recolher as informações por meio de entrevistas 

semiestruturadas, elas foram cuidadosamente organizadas e passaram à condição 

de temas e contribuíram para as inferências necessárias ao estudo, considerando a 

aproximação deste estudo ao indicado por Bardin (2009) quanto à análise de 

conteúdo, processo a que foram submetidos os dados sistematizados. Dessa forma, 

os procedimentos comuns a esse tipo de pesquisa, utilizados neste estudo conforme 

Bardin (2009, p.121), foram:  

a) a pré-análise, em que foram selecionadas as informações que realmente 

importam para o estudo;  

b) a fase de sistematização e elaboração de um procedimento preciso para o 

desenvolvimento do trabalho;  

c) o tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação. 

 

A pré-análise, primeira fase da Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2004), objetiva a sistematização das operações relacionadas à análise. Portanto, 

nesse primeiro momento, além da escolha de documentos a serem analisados, 

também é importante formular hipóteses para a elaboração de indicadores para a 

interpretação final dos dados. 

 O procedimento de análise de conteúdo manifesto ou identificado apoiou-se 

em Richardson (1999) e Bardin (2004), que indicam a necessidade de isolamento 

dos temas extraídos dos textos, articulando-os com o problema pesquisado. Assim, 

foram organizados e escolhidos os temas principais e os secundários.  

 Para os fins da pesquisa, este estudo foi desenhado com um método de 

trabalho, conforme demostrado na figura 7. Dessa forma, após a realização da 

pesquisa bilbliográfica e a revisão da literatura expostas no capítulo 2, foi 
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selecionado o Modelo de Coalizão de Defesa (ACF), conforme descrito na seção 

2.3.1, para realizar o diagnóstico das políticas públicas voltadas ao esporte no Brasil.  

Baseado no modelo ACF, foram definidos diversos atores, de diferentes 

áreas, para compor a população entrevistada. Com base na escolha desses atores 

envolvidos, o roteiro de perguntas foi desenvolvido para que se pudesse recolher as 

melhores informações para a pesquisa. 

 

Figura 7 – Método de trabalho 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Tendo em vista as recomendações dos autores citados, procedeu-se aos 

seguintes encaminhamentos: 

a) determinação da população, que, neste caso, se trata das esferas nacional, 

estadual e municipal e dos sujeitos representativos da pesquisa, em um 

total de dez entrevistas, com gestor público, atletas, gestores de entidades 

esportivas (clubes, confederações e comitê olímpico), jornalista, atores dos 

mais diversos tipos, acordando com o modelo da ACF, que está descrito na 

seção 2.3.1; 

b) elaboração do instrumento de coleta de dados, neste caso, um roteiro com 

11 questões orientadoras da captação de informações alusivas aos 

objetivos do estudo. 

 

Quadro 4 – Atores envolvidos na pesquisa – entrevista  

Atores envolvidos na 
pesquisa 

Gestor de clube esportivo 

Atletas 

Jornalista 

Gestores de confederação esportiva 

Representante do Ministério do Esporte 

Personalidade desportiva 

Representante do Comitê Olímpico do Brasil 

Fonte: O autor (2017). 

 

Com base em Triviños (1987), foram dados os seguintes passos para a 

realização das entrevistas: 

a) obtenção de informações políticas, geográficas e socioeconômicas; 

b) dimensão ética: informação aos entrevistados, por escrito, quanto à 

intenção do estudo, com a finalidade de obter deles a autorização para 

realização da entrevista; 

c) o registro das entrevistas através de gravador e anotações, que 

funcionaram simultaneamente durante as entrevistas. 

 

Os atores escolhidos para as entrevistas são profissionais de muita 

experiência no setor esportivo, seja no campo da gestão ou no campo do esporte, 

portanto, profissionais relevantes para o tema, conforme descrito no quadro 5. 
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Quadro 5 – Perfil dos entrevistados  

Entrevista Profissão Formação Experiência no Esporte 

1 Gestor de 
clube esportivo 
(Iate Clube do 
Rio de 
Janeiro) 

Graduado em 
Administração; 
Especialização 
em gestão 
esportiva. 

Iniciou no esporte ainda quando criança, 
velejando. Passou sua infância e 
adolescência no esporte. Na fase adulta 
começou a organizar eventos náuticos. Foi 
chamado para trabalhar como gestor de 
vela no ICRJ. Foi chamado para ser 
Superintendente da CBVM, onde atuou por 
oito anos. Atualmente é o Diretor de Vela 
do ICRJ. 

2 Gestor da 
Confederação 
Brasileira de 
Vela 

Graduado em 
Educação 
Física e 
cursando 
Administração  

Começou a velejar aos 13 anos, por meio 
de um projeto social. Trabalhou como 
professor de Vela em clubes náuticos e  
depois passou a trabalhar na área de 
logística da CBVela. Atualmente atua como 
Gestor de Desenvolvimento Nacional da 
Vela na CBVela. 

3 Diretor 
Executivo na 
Confederação 
Brasileira de 
Vela 

Graduado em 
Direito. 
Especialização 
em Gestão 
Esportiva. 

Velejador desde os oito anos de idade. 
Medalhista dos Jogos Pan Americanos em 
três edições. Quatro vezes Campeão 
Mundial. Ex-Secretário de Esporte de 
Angra dos Reis, atuou como consultor de 
projetos de Lei de Incentivo e atualmente é 
Diretor Executivo na CBVela. 

4 Coordenador 
do Programa 
Bolsa Atleta no 
Ministério do 
Esporte 

Graduado em 
Educação 
Física. 
Especialização 
em Gestão 

Atleta de ginástica artística durante 25 
anos. Na carreira de atleta, foi durante 15 
anos atleta da seleção brasileira de 
ginástica, tendo a oportunidade de 
participar de eventos como Sul 
Americanos, Pan Americanos, Mundiais e 
Olímpiada. Ao encerrar a carreira de atleta, 
começou a trabalhar na área de gestão do 
esporte voltado para o setor público. Foi 
diretor de esportes de alto rendimento da 
Secretaria Estadual de Esportes do Estado 
do Rio Grande do Sul. Pelo seu bom 
trabalho no Rio Grande do Sul, foi 
convidado para assumir a coordenação do 
Programa Bolsa Atleta do Ministério do 
Esporte. 

5 Gerente de 
Desenvolvi-
mento 
Esportivo 

(Comitê 

Olímpico do 
Brasil) 

Graduado 
Educação 
Física. 
Especialização 
em Gestão. 

Ex-atleta olímpico de judô, com 
participação nas Olimpíadas de 1996. 
Bronze nos Jogos Pan Americanos de 
Winnipeg-99. Iniciou a carreira na gestão 
do esporte no Comitê Organizador dos 
Jogos Pan Americanos no Rio de Janeiro 
em 2007. Após um bom desempenho no 
Comitê Organizador, foi convidado para 
trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil 



 

 
58 

(COB) onde está atualmente. Hoje é o 
responsável pelo programa de identificação 
de novos talentos esportivos. 

6 Jornalista 
Esportivo 

(Lance) 

Graduado em 
Comunicação 
Social 

Trinta anos de formação, com passagem 
pelos principais veículos da área de 
esporte do país. Trabalhou na Revista 
Placar, na antiga Gazeta Esportiva, Diário 
Popular (atual Diário de São Paulo) e com 
duas passagens pelo Lance!. Já participou 
da cobertura de quatro Olímpiadas 
(Atlanta-96, Sydney-2000, Londres-2012 e 
Rio-2016). 

7 Atleta, Diretor 
Técnico da 
Confederação 
Nacional de 
Clubes  

 Toda a vida dedicada ao esporte. 
Conquistou duas medalhas de bronze em 
Jogos Olímpicos (Seul e Atlanta). Duas 
vezes campeão mundial. Atuou como 
diretor do Instituto Nacional do 
Desenvolvimento do Esporte (Indesp), 
atuou como Secretário nacional de 
esportes de 2001 a 2002, Secretário de 
Esporte e Lazer para Juventude de 2003 a 
2006, Presidente do Fórum Nacional de 
Secretários e Gestores do Esporte, do 
Conselho Sul-americano do Desporto, da 
Comissão Nacional de Atletas e hoje atua 
como superintendente técnico da CBC. 

8 Atleta Graduado em 
Desenho 
Industrial 

Iniciou no esporte através do projeto social 
Projeto Grael em 2001. Começou a 
competir em 2002 e a trabalhar como 
marinheiro em barcos. Atualmente é 
parceiro do Lars Grael na classe Star, 
tendo conquistado o título mundial da 
classe em 2014. 

9 Presidente da 
Confederação 
Brasileira de 
Vela 

Graduado em 
Direito e 
Economia. 
Mestre em 
Administração. 
Doutor em 
Administração. 

Atleta amador, iniciou na gestão esportiva 
como Vice-Presidente da Federação de 
Vela do Rio de Janeiro. Foi eleito 
Presidente da Federação do Rio de 
Janeiro, onde cumpriu dois mandatos. 
Atual Presidente da Confederação 
Brasileira de Vela, eleito para o segundo e 
último mandato de quatro anos. 

10 Técnico de 
Vela e 
Organizador 
da modalidade 
Vela nos 
Jogos 
Olímpicos Rio 
2016 

Graduado em 
Educação 
Física. 
Especialização 
em Psicologia 
do Esporte. 

Técnico em dois ciclos olímpicos. Medalha 
de ouro com a dupla Torben e Marcelo 
Ferreira em 2004 e medalha de prata com 
a dupla Robert Scheidt e Bruno Prada nos 
Jogos de Pequim 2008. Supervisor Náutico 
da Marina da Glória. Contratado pelo 
Comitê Rio 2016 para ser o organizador da 
modalidade Vela nos Jogos Rio 2016. 

Fonte: O autor (2017). 
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Para a realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro de perguntas 

semiestruturado, com a finalidade de produzir informações e conhecimentos 

referentes à descentralização, à gestão em si e às respectivas consequências e 

impactos. 

O modelo baseado em entrevistas semiestruturadas se deu pelo fato de o 

estudo buscar entender junto a formuladores e agentes de políticas públicas 

voltadas ao esporte de que forma este pode atuar como mecanismo social e de 

saúde, além de buscar entender se, de fato, o esporte de alto rendimento predomina 

nas políticas públicas de esporte em detrimento ao esporte de base e de lazer. 

Estudo realizado por Capelari, Araújo e Calmon (2015) fez um balanço das 

pesquisas nacionais nas quais o método do ACF, descrito na seção 2.3.1, foi 

utilizado. Como resultado, verificou-se a predominância, como técnica de coleta de 

informações, a aplicação de questionário semiestruturado, o que se alinha com o 

proposto neste estudo como método para coleta de informações. 

As perguntas que guiaram o roteiro de entrevistas foram baseadas na 

estrutura analítica do ACF e estão divididas em duas partes: a) perguntas centrais, 

em que todos os entrevistados responderam aos mesmos questionamentos; e b) 

perguntas variáveis, um vez que variaram de acordo com o perfil do entrevistado. Ou 

seja, determinada pergunta foi realizada para um determinado tipo de entrevistado, 

atleta, dirigente, jornalista, mas não necessariamente para um outro entrevistado. 

As perguntas elaboradas aos entrevistados foram baseadas no objetivo de 

buscar respostas dos dois grupos de coalizão existentes, baseadas no modelo ACF, 

descrito por Sabatier e Jenkis-Smith (1993) e Sabatier e Weible (2007), conforme 

descrito no Apêndice A. 

 Com os atores a serem entrevistados definidos e o roteiro de perguntas 

elaborado, iniciou-se a fase das entrevistas. A pesquisa qualitativa foi realizada por 

meio de entrevistas presenciais, ou por videoconferência, por meio do software 

Skype, e, em alguns casos, via telefone. Todas as entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas na íntegra.  

Dentre as dez entrevistas, seis foram realizadas presencialmente. As 

entrevistas presenciais ocorreram no Iate Clube do Rio de Janeiro, na sede da 

Confederação Brasileira de Vela, localizada no Centro do Rio de Janeiro, e na sede 

do Comitê Olímpico Brasileiro, localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 

Janeiro.  
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Conforme descrito no quadro 6, as entrevistas tiveram tempos de duração 

diversos, sendo a mais longa com a duração de 54 minutos e 30 segundos, e a 

entrevista mais curta com a duração de 23 minutos e 40 segundos. Dessa forma, a 

média de duração das entrevistas foi de 36 minutos e 22 segundos.  

 

Quadro 6 – Descrição das entrevistas realizadas  

Entrevista Tipo de Entrevista Tempo de Entrevista 

1 Presencial 37:52 

2 Presencial 54:30 

3 Presencial 26:20 

4 Skype 32:55 

5 Presencial 50:44 

6 Telefone 39:13 

7 Presencial 33:31 

8 Presencial 29:21 

9 Telefone 23:40 

10 Skype 36:17 

Fonte: O autor (2017). 

 

 O tempo das entrevistas estava de acordo com o previsto pelo autor, e foi 

suficiente para que os entrevistados pudessem responder a todas as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e ambos pudessem discutir sobre os pontos chaves 

desta pesquisa. 

As perguntas foram baseadas nas políticas desportivas nacionais, utilizando-

se como modelo o ACF, buscando compreender o motivo de as políticas públicas 

estarem voltadas ao esporte de alto rendimento em detrimento do esporte de base e 

lazer. 

Com as entrevistas realizadas, iniciou-se o processo de sua transcrição, para 

que se pudesse realizar a fase de sistematização dos dados coletados, conforme 

aplicado por Bardin (2004). Simultaneamente à transcrição, as entrevistas 

finalizadas foram inseridas no software Atlas.ti, para organização, tratamento dos 

dados e agrupamento dos pontos chaves e para se definir um parâmetro de 

respostas e chegar a um resultado sobre a pesquisa. 
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 Com todas as entrevistas transcritas e inseridas no Atlas.ti, iniciou-se o 

processo de categorização e criação de códigos para auxiliar na análise qualitativa 

dos resultados obtidos. Simultaneamente à criação de códigos e categorização dos 

temas mais relevantes, deu-se início ao desenho das redes semânticas, que 

auxiliaram na visualização e interpretação dos dados colhidos. 

 Com auxílio do Atlas.ti, foram criados códigos, que possibilitaram a 

aglutinação de termos em que trechos citados por cada entrevistado eram similares, 

podendo-se chegar a uma análise mais consistente dos resultados. Nesse sentido 

foram criados 16 códigos e dentre esses códigos foram marcadas 98 citações. Após 

a criação dos códigos e a marcação das citações, foi possível desenhar as redes 

semânticas que mostraram os resultados da pesquisa.  

O desenho das redes auxiliou na análise e interpretação dos dados colhidos 

nas entrevistas qualitativas. Com este desenho, foi possível identificar de que modo 

alguns pontos chaves citados pelos entrevistados se relacionam e convergem para 

um determinado resultado. 

 O formato de diagramas, com cores destacadas, foi utilizado para facilitar o 

entendimento visual de como os códigos selecionados se relacionam. As cores 

buscam diferenciar os códigos mais relevantes, proporcionando maior clareza à 

interpretação das redes semânticas. 

 O método do trabalho termina na análise final dos resultados, em que foi 

possível verificar os principais pontos citados pelos entrevistados e de que modo as 

suas opiniões convergiram para determinadas situações. No capítulo 4 serão 

determinados os resultados da pesquisa e respondidas as questões que são os 

objetivos deste estudo. 
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4 PESQUISA DE CAMPO: RESULTADOS 

 

 Após a realização das entrevistas, com o material colhido transcrito e com os 

códigos e marcações criados por meio do software Atlas.ti e as redes semânticas 

desenhadas, foi possível analisar os resultados do material gerado. Nesse sentido, 

foram construídas quatro redes principais, onde se buscou avaliar:  

a) o investimento no esporte de alto rendimento;  

b) o investimento no esporte de base;  

c) a percepção negativa, por parte dos entrevistados, sobre o desempenho do 

Governo Federal em relação ao esporte; e  

d) a percepção positiva dos entrevistados sobre o desempenho do Governo 

Federal em relação ao esporte. 

 

4.1 O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

 

 Na figura 8 pode-se observar os pontos chaves citados pelos entrevistados 

sobre o tema do investimento no esporte de alto rendimento. 

 

Figura 8 – O investimento no esporte de alto rendimento  

 
Fonte: O autor (2017). 
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Dessa forma, pode-se observar que, na percepção geral, a atuação do 

Governo Federal, hoje, é fundamental para o desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento. Sem o apoio financeiro que clubes, confederações e atletas recebem do 

Ministério do Esporte, os entrevistados entendem que o esporte nacional de alto 

rendimento estaria em uma situação pior do que a encontrada hoje.  

Dessa forma, os programas governamentais como o Bolsa Atleta, a Lei de 

Incentivo ao Esporte e a Lei Agnelo Piva são considerados essenciais ao esporte, no 

momento atual do país. Dos dez entrevistados, oito apresentaram uma visão positiva 

sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, apesar de algumas considerações, conforme 

afirmou o representante do Comitê Olímpico Brasileiro em sua entrevista:  

 

Acho a Lei de Incentivo fundamental. Ela foi criada baseada num cenário 
que o poder público poderia prover para o esporte, dentro das amarrações, 
burocracias, no que já existe dentro do poder público. Seria ótimo termos 
uma mistura de um dinheiro mais engessado com dinheiro mais solto, que 
precisa de credibilidade, mas a gente precisa também do poder público para 
mudar realmente. 

  

Numa das citações sobre o programa Bolsa Atleta, pode ser verificada sua 

importância para o respondente, no caso um atleta, que afirmou: 

 

No meu caso, foi fundamental para ajudar a pagar as contas de casa e 
passagem de ônibus, porque, até então, eu pedia carona para o motorista ir 
para o clube ou então dormia no barco quando tinha dois dias de 
competição, porque não tinha dinheiro para voltar para casa. Mesmo que na 
época fosse 700 reais, fazia muita diferença para quem não tinha nada.  

 

Com isso, verifica-se que o apoio do referido programa é essencial para que 

os atletas consigam pagar alguns de seus custos diários e se concentrar em treinos 

e competições, principalmente em um país com grandes dificuldades econômicas e 

sociais, como é o Brasil. 

 Apesar do essencial apoio do Governo Federal ao esporte de alto rendimento, 

muitos acreditam que esse não deveria ser o foco de investimento do Estado, 

conforme citado por um gestor esportivo: “Acho que o esporte escolar deveria ser 

responsabilidade do Estado, e daí o tripé da formação profissional, escola e 

competição, e dar condições para que outros sistemas esportivos tivessem um maior 

apoio”, corroborando o apontado por Bergsgard et al. (2007). E de acordo com o 

representante de um clube esportivo:  
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Acho que tem que ser uma política do Estado. Devia botar como uma 
política dele, para saúde e educação, e fazer parte dessa política para 
formação do ser humano, ter o esporte nas escolas. Como, por exemplo, ter 
academia nas praças para pessoas da terceira idade e aquilo ali é 
fundamental, porque você vai estar poupando recursos na saúde, de 
prevenção. Usar o esporte como prevenção de saúde, inclusão social e 
formação do ser humano.  

 

Os entrevistados acreditam que o apoio é essencial ao esporte nos dias 

atuais, por conta de dois principais fatores, identificados na pesquisa: a monocultura 

desportiva e a crise econômica e política que vive o nosso país e que influencia o 

mercado de patrocínio esportivo pelas empresas privadas, hoje num cenário de 

redução de investimento por conta de dificuldades por que passam muitas 

empresas.  

Os entrevistados citaram por diversas vezes a monocultura esportiva voltada 

para o futebol, apoiado com intensidade pela mídia, tornando-o uma modalidade 

esportiva com muito mais espaço do que o dado a outros esportes, como 

exemplificado pelo jornalista esportivo entrevistado: “Aí é questão cultural. Enquanto 

o empresário não enxergar o esporte, fora futebol, essa é a grande questão. A gente 

vive um total quadro de monocultura esportiva. A Olimpíada não mudou isso e foi 

uma ingenuidade de quem achou que mudaria”. O depoimento encontra-se com o 

preconizado por Chelladurai (2009), para quem o processo produtivo do esporte 

precisa estar claro para o gestor, pois a monocultura causa menor interesse do 

público em relação a outros esportes e, consequentemente, atrai menor investimento 

por parte dos patrocinadores privados.  

Outra crítica apresentada ao investimento no esporte de alto rendimento foi 

relacionada às políticas de curto prazo. No Brasil, os investimentos são feitos 

buscando-se resultados em até quatro anos, o que configura a duração de um ciclo 

olímpico, enquanto outras nações, hoje com políticas bem desenvolvidas em relação 

ao esporte, possuem planos entre 12 e 16 anos, conforme citado pelo jornalista 

esportivo entrevistado: 

 

Pois você não faz uma nação olímpica em 4, 6, 8 anos. Isso é um trabalho 
de longo prazo, de 12 anos, 16. E tem que ser feito lá atrás, começando 
pela base. Que onde eu acho que tinha que ser o foco do governo. Por mais 
que o governo argumente que há projetos de investimentos na base, eles 
são muito tímidos.  
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Para o gestor de confederação esportiva entrevistado, as políticas de curto 

prazo atrapalham o desenvolvimento do esporte de longo prazo, isso devido às 

políticas adotadas:  

 

Você trabalha para daqui a quatro anos. Na verdade, daqui a dois anos e 
meio a gente já vai ter outra Olimpíada. E a gente tem que apresentar 
resultado disso. Então essa verba já tem esse direcionamento. Da mesma 
forma, o patrocinador, mesmo privado ou público, ele quer o resultado. E ai 
gera o dilema: para você manter e ser consistente com os resultados, você 
inevitavelmente tem que apoiar a base em algum momento.  

 

A descontinuidade de programas e políticas de investimento é um fator 

relevante para que as confederações e clubes esportivos decidam investir no 

esporte de alto rendimento em detrimento do esporte de base. Apostando em 

resultados de curto prazo, por força da política governamental de investimento, as 

confederações e clubes acabam investindo a maior parte de seus recursos em 

poucos atletas de alto nível, em detrimento de um trabalho mais abrangente, 

destinado a criar massa crítica e expandir o esporte pelo território nacional, 

confirmando a necessidade do entendimento das forças determinantes das políticas 

públicas do esporte, conforme modelo da Sabatier e Weible (2007). 

 

4.2 O ESPORTE DE BASE 

 

 A figura 9 apresenta os pontos importantes, destacados pelos entrevistados, 

para o investimento no esporte de base, que representa o outro ponto de coalização 

estudado, baseado no modelo de coalizão de defesa, de Sabatier e Hank (1993).  
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Figura 9 – Investimento no esporte de base  

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Entre os principais pontos identificados, está a necessidade de maior 

participação do Governo Federal no investimento em esporte para crianças e 

adolescentes, o esporte de base, conforme defendido por Hoye, Nicholson e 

Houlihan (2010). Apesar de acreditarem que o papel do Ministério do Esporte, hoje, 

é positivo, os entrevistados identificam uma carência de programas voltados para o 

esporte de base, como citado por um gestor esportivo: “A educação física na escola 

era muito forte. Havia competições a nível estadual, municipal e nacional, 

organizadas pelas escolas. Acho que esse sistema foi desconstruído e eu acho que 

é daí que deveria vir a base”. 

Na visão dos entrevistados, o esporte deveria ser atrelado à educação. 

Alguns chegaram a opinar que o esporte deveria ter uma Secretaria atrelada ao 

Ministério da Educação, ao invés de ter um Ministério próprio, conforme citado pelo 

presidente de confederação esportiva: 

 

O fomento é você apresentar o esporte para as crianças, e essa 
apresentação deve ser feita pelo sistema educacional e pelos clubes. Mas o 
melhor aparelho para fazer essa apresentação é o sistema educacional, de 
longe o melhor. A questão também é que não deveria existir o Ministério do 
Esporte. O esporte tinha que ser um ramo do Ministério da Educação. 
Deveria ser uma atividade de desenvolvimento de habilidades 
comportamentais, que passa por atividades profissionalizantes.  

 

Para nove dos dez entrevistados, o esporte é de fato uma responsabilidade 

do Estado, porém, desde que esteja atrelado à educação básica nas escolas, como 

citado pelo representante do Ministério do Esporte: “[...] os princípios do esporte, que 
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o atleta representa, como comprometimento, paciência, perseverança, disciplina. 

Tudo isso contribui para a formação do cidadão. Então, no viés da educação, isso é 

importante”. E, conforme um gestor esportivo entrevistado:  

 

O Governo deveria voltar a investir no esporte escolar e aí toda sua grade, 
que é investir no professor, nas escolas, com ginásio e equipamentos, e 
investir em competições pelo menos ao nível estadual. Agora, o próprio 
COB assumiu isso também, com competições nacionais. Todo o tripé do 
esporte, que eu sempre estudei, é formação do profissional, escola e 
competição, e é ai que o governo federal deveria agir. 

 

Na visão dos entrevistados, o esporte deveria estar presente mais fortemente 

nas escolas, conforme apregoado por Coalter (2007), pois, além do desenvolvimento 

motor das crianças e adolescentes, torna-se um importante meio de prevenção da 

saúde, além de propiciar e incutir valores importantes para o desenvolvimento do ser 

humano, como saber perder, obedecer às regras, trabalhar em equipe, ser solidário 

com seus companheiros, além de ser uma ferramenta eficiente para a inclusão 

social, conforme citado por um dos gestores esportivos entrevistados: 

 

Na parte da educação e da inclusão social, o esporte é ferramenta que não 
tem preço. Ela não pode ser precificada, porque o esporte te ensina valores 
que são essenciais para a formação do caráter do ser humano. Você ser 
justo, tratar bem as pessoas, saber competir, que é obedecer as regras, 
saber qual é a lei, até onde você pode ir, o que você pode fazer, quem está 
te fiscalizando, ter o fair play. 

 

Seis dos dez entrevistados acreditam que o modelo utilizado pelos Estados 

Unidos seja o modelo ideal para o desenvolvimento do esporte, como destacado por 

Sparvero, Chalip e Green (2008). Ou seja, com uma forte cultura esportiva nas 

escolas e universidades, enquanto o esporte de alto rendimento é suportado por 

entidades privadas. Porém, com um cenário econômico e político desfavorável, além 

da existência de uma monocultura esportiva, os outros quatro entrevistados 

acreditam que o modelo chinês, explicitado no capítulo 2 deste estudo, seja o ideal 

para o país, com uma participação efetiva do Estado no desenvolvimento do 

esporte, conforme corroborado pelo estudo de Houlihan e Green (2008). 
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4.3 PERCEPÇÃO NEGATIVA DO ENVOLVIMENTO DO ESTADO COM O 

ESPORTE 

 

Apesar de hoje todos serem favoráveis à participação do Estado no esporte, 

alguns pontos levaram a questionamentos e foram vistos como negativos.  

Ainda que os entrevistados considerem a Lei de Incentivo ao Esporte como 

algo positivo, eles percebem que ela engessou o patrocínio esportivo, criando uma 

cultura nas empresas privadas de apenas apoiar projetos que tenham o respaldo do 

Ministério do Esporte, como citado pelo atleta medalhista olímpico entrevistado:  

 

Mas a Lei de Incentivo, por outro lado, ela gerou no mercado de patrocínio 
uma mudança de comportamento por parte do investidor. O investidor, que 
antes via no esporte um instrumento de marketing esportivo, de propaganda 
de seu produto, de ação, e investia nisso de forma estratégica, esse 
dinheiro apenas é tratado na área tributária e fiscal. Você cria uma espécie 
de vício no mercado.  

 

A figura 10 mostra as redes de relacionamento dos motivos que levaram os 

entrevistados a terem uma percepção negativa a respeito do envolvimento do 

Estado com o esporte. 

 

Figura 10 – Percepção negativa da atuação do Governo Federal no esporte  

Fonte: O autor (2017). 
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No entanto, apenas um dos entrevistados se colocou contra a Lei de Incentivo 

ao Esporte, informando que ela não mudou o panorama do esporte no país e, além 

disso, viciou as empresas privadas no apoio ao esporte:  

 

Essa Lei é horrorosa. Ele não só viciou como também não mudou nada para 
o esporte. É engraçado, porque a gente quer que as empresas invistam no 
esporte e tenham uma abordagem profissional. Fazer uma Lei de Incentivo 
não é profissional. é como se você precisasse de alguma ajuda para o 
esporte. Então, está tudo errado. 

 

Outro fator relevante para percepção negativa da atuação do Governo 

Federal é a verificação da utilização do esporte com meio de se fazer política, um 

meio fácil de realização de troca de favores políticos entre os partidos e governantes 

que estão no poder. Nesse sentido, há uma rotatividade muito alta entre Ministros e 

Secretários do Esporte, em que os novos indicados não possuem, de modo geral, 

qualquer experiência técnica sobre o assunto, fazendo parecer a ocorrência de mera 

troca de favores, como citado pelo atleta medalhista olímpico entrevistado e que já 

teve experiência na gestão pública do esporte: 

 

Só pegar o histórico dos nossos ministros desde que foi criado o Ministério 
do Esporte. Quem deles foi esportista? Nenhum. Cada um chega lá, 
achando que vai fazer um plano mirabolante, revolucionário e depois de 
alguns meses ele deixa o cargo e entra outro com uma ideia semelhante. 
Esse é um dos problemas: não é o fato de você ter ou não ter uma 
Secretaria ou um Ministério, é quem ocupa. A gente devia valorizar os 
cargos técnicos, aqueles profissionais que têm vivência na gestão esportiva 
e que as pessoas que têm compromisso com o esporte chegassem lá, o 
que não é o caso. O que vemos são vereadores, deputados que chegam ao 
cargo de ministro por indicação política. Acho que isso dificulta o que 
podemos desenvolver nas políticas públicas do esporte.  

 

Esse ponto também foi citado pelo gestor de um clube esportivo:  

 

Eu acho que o grande problema do Ministério do Esporte é que mudam os 
ministros a toda hora, e cada um deles traz uma equipe nova. Muitas das 
vezes a equipe que está lá não é valorizada, vêm pessoas sem 
conhecimento nenhum do esporte. É mais indicação política do que 

conhecimento técnico. Daí vem com a política do partido.   
 

Tais fatos atrapalham a continuidade de políticas e programas voltados ao 

esporte e acabam se relacionando com outro ponto levantado na análise das 

entrevistas: as políticas de curto prazo. 
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No momento em que assume um novo Ministro, com uma nova equipe, há 

uma tendência de se mudar grande parte dos programas em execução, para 

privilegiar a linha de pensamento de determinado partido, e oferecer cargos do 

Ministério para pessoas de confiança ou que ajudaram determinado partido a chegar 

ao poder. 

Os gestores e stakeholders da modalidade Vela também não percebem uma 

política pública clara para o desenvolvimento do esporte. Para seis dos dez 

entrevistados, o esporte deveria fazer parte de uma política de Estado (HOYE; 

NICHOLSON; HOULIHAN, 2010), associado à educação e à saúde, num plano de 

longo prazo, como ocorre hoje em países mais desenvolvidos e que estão 

alcançando bons resultados esportivos, como Reino Unido, Austrália e França, 

conforme citado pelo representante do Ministério do Esporte entrevistado:  

 

O papel do governo federal deveria ser de traçar diretrizes nacionais, ou 
seja, definir papéis para esfera governamental. Como que isso funciona no 
esporte? Se tiver um plano nacional de esportes, com diretrizes bem 
estabelecidas de cada esfera governamental, acho que vai fluir de forma 
mais harmônica, e possivelmente o esporte vai ser beneficiado por essa 
sincronia. 

 

A falta, ou o tímido investimento do Governo Federal no esporte de base 

também é visto como um fator negativo pelos entrevistados. Para eles, é papel 

fundamental do Ministério do Esporte desenvolver programas e políticas que visem 

apoiar o esporte para crianças e adolescentes em conjunto com a rede de ensino e 

o Ministério da Educação. Com isso, os clubes e federações teriam maior 

capacidade para desenvolver o esporte de alto rendimento.  

Muito se fala sobre o papel do Governo Federal, mas pouco se remete ao 

papel das Secretarias Municipais e Estaduais de Esporte. Para os entrevistados, o 

papel das Secretarias é muito pequeno e, de certa forma, irrelevante em relação ao 

que deveria acontecer, como identificado por um dos gestores esportivos 

entrevistado: “A participação deles é muito política, ao longo desses anos, é 

pequena e muito política. Sempre foi feita com base em projetos políticos, 

assistencialismo, muito raro ter o fomento.”  

Portanto, considera-se necessário que o Governo Federal aja como um 

formulador das políticas públicas e os municípios e estados atuem com a 

implantação dessas políticas. Porém, não é o que vem ocorrendo. Conforme citado 
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por um dos entrevistados, grande parte dos municípios brasileiros sequer possui 

uma secretaria voltada ao esporte ou, ao menos, um orçamento destinado ao seu 

desenvolvimento em sua região: 

 

O que percebo, hoje, no Brasil é que cerca dos 5.700 municípios, mais de 
2.000 sequer têm política pública para o esporte e lazer. Não há presença 
de uma secretaria ou dotação orçamentária para ela. Essas políticas 
sobretudo devem acontecer no município.  

 

Com isso, todo o trabalho para o desenvolvimento e implantação de políticas 

para o esporte acabam ficando a cargo do Governo Federal. 

 

4.4 PERCEPÇÃO POSITIVA DO ENVOLVIMENTO DO ESTADO COM O ESPORTE 

 

De uma forma geral, todos os entrevistados se mostraram satisfeitos com a 

atuação do Ministério do Esporte e consideraram que, hoje, no cenário atual 

econômico, político e esportivo do país, é essencial a participação do Estado no seu 

desenvolvimento, considerando-se as fontes de recursos para o esporte (MAZZEI et 

al., 2015). A figura 11 apresenta os motivos pelos quais os entrevistados tiveram 

uma percepção positiva da atuação do Governo Federal no esporte. 

 

Figura 11 – Percepção positiva da atuação do Governo Federal no esporte  

 

Fonte: O autor (2017). 
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Como se pode verificar na figura 11, dentre os pontos positivos pode-se 

destacar dois dos programas desenvolvidos pelo Ministério do Esporte que são de 

grande impacto no esporte nacional atualmente: o Programa Bolsa Atleta e a Lei de 

Incentivo ao Esporte.  

O Bolsa Atleta é um importante meio de investimento nos atletas, tanto no 

esporte de base quanto no de alto rendimento. De acordo com o representante do 

Ministério do Esporte, que é atualmente o coordenador do Programa Bolsa Atleta, 

48% dos beneficiados são considerados atletas de base, competindo em categorias 

de jovens atletas. Isso mostra que o programa é um importante estímulo para o 

desenvolvimento do esporte de base através do incentivo financeiro. A Bolsa Atleta 

permite que o atleta complemente sua renda e lhe dá a oportunidade de dedicar-se 

por mais tempo à prática esportiva, em detrimento de uma ocupação profissional, 

que lhe tiraria o tempo para treinamentos e competições. 

 Em relação à Lei de Incentivo ao Esporte, apesar de ter sido verificado um 

potencial “vício” das empresas privadas a patrocinar apenas projetos aprovados pelo 

Ministério do Esporte em detrimento ao patrocínio com verba de marketing, os 

entrevistados levantaram a questão de que a Lei é importante atualmente, pois 

permite que empresas privadas que não apoiavam o esporte por falta de 

oportunidade financeira, hoje possam fazê-lo em razão da isenção fiscal de 1% de 

seus impostos. Assim, a Lei de Incentivo ao Esporte possibilitou o aumento de 

potenciais patrocinadores do esporte, como afirmado por um dos gestores esportivos 

entrevistados:  

 

Algumas empresas que não patrocinariam por não terem verba para 
marketing ou patrocínio direto, como têm que pagar o imposto, renunciam 
ao imposto e sem dúvida ajudou muito. Mas as grandes empresas, para 
economizar verba de marketing, encontraram uma solução economicamente 
melhor e fazem uso disso. Isso abre outras opções. 

 

 Além disso, os entrevistados mostraram que têm plena convicção da 

efetividade dos investimentos, pois, se estes não tivessem ocorrido por meio dos 

programas e políticas públicas elaboradas pelo Ministério nesses últimos anos, o 

esporte brasileiro estaria em um cenário muito pior, como afirma o representante do 

Comitê Olímpico do Brasil: “[...] é um papel fundamental do Ministério do Esporte, da 

participação em termos de qualidade de vida do brasileiro em geral. É importante 
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que tenham iniciativas e integração com os agentes que fazem jornadas esportivas 

nesse processo”.  

Hoje, os atletas brasileiros de alto rendimento com potencial de conquistar 

títulos em competições internacionais possuem capacidade financeira para se 

manter e viver apenas da prática esportiva muito por conta das verbas públicas. As 

confederações esportivas conseguem desenvolver seus trabalhos, em grande 

maioria, devido às verbas públicas, provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte e da 

Lei Agnelo Piva, ou advindas das loterias federais e distribuídas para as 

Confederações através do Comitê Olímpico do Brasil. 

 Desta forma, feito o levantamento das principais ideias, motivações e análises 

de cada entrevistado a respeito do modelo de estrutura do esporte e a forma de 

investimento e atuação do Governo Federal, foi possível atrelar os discursos ao 

modelo de coalizão de defesa, de Sabatier e Hank (1993), para verificar a percepção 

dos entrevistados sobre a atuação das políticas públicas no esporte, atualmente. 

Porém, neste estudo não estão sendo verificados os resultados das políticas 

e seus impactos, apenas a percepção e análise de gestores do esporte e 

stakeholders da modalidade olímpica Vela sobre o tema.  

O modelo de coalizão de defesa (ACF), aplicado com as informações colhidas 

nas entrevistas realizadas nesta pesquisa, está demonstrado na figura 12.  

No modelo desenhado, percebe-se claramente quais itens servem de 

parâmetros relativamente estáveis para a elaboração de políticas públicas voltadas 

ao esporte, como a garantia do Estado para a prática esportiva de todos os 

cidadãos, conforme a Constituição Federal, e o esporte como mecanismo para 

alavancar outras questões sociais, principalmente atrelado à educação, como citado 

pelo medalhista olímpico entrevistado: “O esporte só vai atender aos anseios da 

sociedade se atuar de forma integrada, como política de Estado, e não de um 

governo que está de passagem, integrando educação e saúde, fundamentalmente”.  

Para os entrevistados, é clara a ideia de que o esporte deveria estar mais 

fortemente ligado às escolas, onde crianças e adolescentes possam não somente 

aprender diversas atividades esportivas, mas também adquirir os valores positivos 

que o esporte pode proporcionar ao desenvolvimento dos jovens. 
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Figura 12 – Modelo de coalizão de defesa (ACF) aplicado às políticas públicas do esporte no Brasil  

 
Fonte: Adaptado de Sabatier e Hank (1993). 

 

Além disso, melhorar a saúde da população, manter a população fisicamente 

ativa e poder usar o esporte como instrumento de inclusão social nas escolas e na 

sociedade são, também, benefícios que políticas públicas voltadas ao esporte 

poderiam propiciar, conforme destacado por Alves e Pieranti (2007) e citado pelo 

gestor de um clube esportivo: 

 

Acho que tem que ser uma política do Estado. Devia botar como uma 
política dele, para saúde e educação, e fazer parte dessa política para 
formação do ser humano, ter o esporte nas escolas. Como, por exemplo, ter 
academia nas praças para pessoas da terceira idade, e aquilo ali é 
fundamental, porque você vai estar poupando recursos na saúde, de 
prevenção. Usar o esporte como prevenção de saúde, inclusão social e 
formação do ser humano. 

 

Outro parâmetro relativamente estável, identificado nesta pesquisa, é o fator 

cultural brasileiro da denominada monocultura esportiva, ou seja, nas mídias e em 

outros campos predomina o futebol, em detrimento de outras modalidades, conforme 

identificado pelos entrevistados. A realização de grandes eventos esportivos ajuda a 

disseminar uma cultura esportiva no país, a mostrar novos esportes para a 
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população. No entanto, mesmo após a realização dos Jogos Olímpicos no país, 

percebe-se a manutenção de uma grande concentração de interesse em um único 

esporte na mídia e, consequentemente, na população. Essa preocupação com a 

monocultura esportiva fica evidente com a opinião do gestor da confederação 

esportiva entrevistado:  

 

O Brasil tem a monocultura do futebol e quase não usa verba pública, salvo 
as empresas públicas que patrocinam, como a Caixa Econômica. Mas a 
gente tem essa monocultura do futebol. Se a gente tiver o Estado de 
alguma maneira fazendo o investimento, dificilmente você vai trazer as 
empresa privadas para cobrir tudo o que é necessário para um país se 
tornar uma potência olímpica. 

 

Além desses fatores, nesta pesquisa foi possível, também, verificar a 

existência de fatores externos que influenciam diretamente a elaboração e 

implementação das políticas públicas para o esporte, tais como, o ambiente 

econômico e político conturbado no país. Com o Governo Federal realizando corte 

de investimentos em áreas importantes, o esporte nacional teve uma queda 

considerável de investimentos após a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Também se observa a utilização do esporte como forma de troca de favores 

políticos, como explanado por Alves (2000), quando os assuntos dessa natureza 

deveriam considerar prioritariamente os aspectos técnicos e sociais, entre outros. 

Com pessoas sendo indicadas para postos chave na condução da estruturação e 

das políticas para o esporte no país meramente por critérios político-partidários há, 

consequentemente, a geração de grande rotatividade de pessoal no Ministério do 

Esporte, o que ocasiona problemas de continuidade de projetos e programas 

públicos, como foi identificado pelo gestor de um clube esportivo:  

 

Eu acho que o grande problema do Ministério do Esporte é que mudam os 
ministros a toda hora e cada um deles traz uma equipe nova. Muitas das 
vezes a equipe que está lá não é valorizada, vêm pessoas sem 
conhecimento nenhum do esporte, mais indicação política do que 
conhecimento técnico. Daí vem com a política do partido.  

 

Outro depoimento nesse sentido foi feito pelo atleta da modalidade Vela, com 

experiência em cargos na gestão pública do esporte:  

 

Quase sempre as secretarias municipais, estaduais ou o Ministério do 
Esporte são tratados como moeda de troca. Barganha no ajuste político do 
poder Executivo e do Legislativo. Aquele partido que não foi contemplado 
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com aquele cargo ministerial, uma secretaria, que ameaça romper com a 
base, recebe, para estar no Governo, uma secretaria do esporte. Na ampla 
maioria dos casos, o secretário de esportes não é ninguém que tenha tido 
experiência, conhecimento e comprometimento com o esporte. 

 

 Outro fator externo, identificado a partir dos discursos dos entrevistados, foi o 

relativo a supostos casos de corrupção ocorridos em obras para a realização dos 

Jogos Olímpicos, que estão sendo investigados atualmente, e que gerariam, 

segundo eles, uma percepção muito negativa da população sobre o uso de recursos 

públicos para o desenvolvimento e fomento do esporte nacional. 

A aplicação do modelo de coalizão de defesa possibilitou, ainda, verificar, no 

discurso dos entrevistados, as oportunidades de coalizão de longo termo 

(ALBRIGHT, 2011). O consenso dos entrevistados foi alto sobre a necessidade de 

mudanças políticas e da estrutura do esporte nacional, apesar de identificarem a 

extrema importância da atuação do Ministério do Esporte nos tempos atuais, em 

função, dentre outros fatores, do cenário econômico e político conturbado.  

Nas oportunidades de coalizão de longo termo, ficou evidente a necessidade, 

na visão dos entrevistados, da elaboração de uma política de Estado para o esporte 

atrelada à educação e à saúde, com vistas ao fomento de uma cultura esportiva 

forte, com massa crítica suficiente para se trabalhar o desenvolvimento do esporte 

nacional. Com isso, entidades esportivas como clubes e confederações desportivas 

poderiam trabalhar de uma forma mais harmônica para o esporte de alto rendimento, 

com atuação do Estado somente no que for essencial à consecução das políticas 

para o esporte. 

 Como consequência da análise final deste estudo, a partir do modelo ACF 

foram definidos dois grupos de coalizão, com suas respectivas estratégias: a do 

esporte de base (coalizão A) e a de alto rendimento (coalizão B). Aqueles que 

defendem um maior investimento do Governo Federal no esporte de base, pois 

acreditam que, de fato, o papel do Estado é o de desenvolver e fomentar o esporte 

para crianças e adolescentes, adotam uma estratégia segundo a qual o esporte 

deveria estar sempre atrelado à educação, visando o desenvolvimento físico e social 

dos jovens, como defendido pelo gestor de clube esportivo:  

 

Acho que tem que ser uma política do Estado. Devia botar como uma 
política dele, para saúde e educação. e fazer parte dessa política para 
formação do ser humano, ter o esporte nas escolas. Usar o esporte  como 
prevenção de saúde, inclusão social e formação do ser humano. 
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Já os que defendem a continuidade dos investimentos e programas do 

Ministério do Esporte para o alto rendimento argumentam que este propicia 

resultados em curto prazo, indicando que sucesso de uma política esportiva está 

relacionado ao sucesso de uma modalidade no cenário mundial. Com isso, ocorre 

uma maior visibilidade do esporte, atraindo assim o interesse de novos praticantes e 

novos investidores, como citado pelo gestor da Confederação de Vela:  

 

A Lei Piva é um repasse do COB, e ele exige que você tenha resultados do 
próximo ciclo. Você trabalha para daqui a quatro anos. E a gente tem que 
apresentar resultado disso. Então, essa verba já tem esse direcionamento. 
Da mesma forma, o patrocinador, mesmo privado ou público, ele quer o 
resultado. Acredito que a confederação tem, sim, que apoiar o alto 
rendimento, está no seu objetivo principal, mas precisa ter o cuidado de 
olhar para os atletas mais jovens. Mas é o atleta de alto rendimento que no 
fim consegue alavancar todos esses investimentos.  

 

Percebe-se, assim, a existência de ideias convergentes, mas, também, 

divergentes acerca do papel das políticas públicas para o esporte, mesmo que os 

grupos representados nesta pesquisa possuam interesses comuns, cujo principal é o 

desenvolvimento do esporte no Brasil.  

Apesar de grande parte dos respondentes atuarem na modalidade esportiva 

Vela, suas análises podem ser extrapoladas para todos os demais esportes.   
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo possibilitou a investigação sobre a percepção de gestores e 

stakeholders do esporte nacional, a maior parte atuante de uma das modalidades 

mais vitoriosas em edições de Jogos Olímpicos, a Vela. Essa modalidade conquistou 

sete medalhas de ouro e 18 no total, na história dos Jogos Olímpicos, e é de grande 

relevância no cenário esportivo brasileiro, apesar de sua pequena disseminação 

perante a população. 

Verifica-se, no estudo realizado, que, de acordo com a avaliação dos 

entrevistados, a atuação do Governo Federal no esporte de modo geral é positiva e 

considerada essencial para o desenvolvimento do esporte brasileiro nos dias atuais. 

Por meio de programas como Bolsa Atleta e de leis federais como a Lei Agnelo Piva 

e a Lei de Incentivo ao Esporte, o governo brasileiro busca promover a evolução do 

esporte de alto rendimento no país.  

Mas, constatou-se também que, apesar de considerarem a participação do 

Governo Federal como essencial ao esporte, os entrevistados pertencentes ao grupo 

de coalização que defende o investimento no esporte de base acreditam que o 

investimento está sendo canalizado para um propósito equivocado, pois o esporte 

de base deveria ser prioridade do Governo Federal, atrelado a uma política nacional 

que o associe à educação. Na visão dos entrevistados, o esporte é uma excelente 

ferramenta de auxílio para solução de questões sociais. Além de fazer parte da 

educação de crianças e jovens, também pode auxiliar na inclusão social e promover 

a saúde e o bem-estar dessa parcela da sociedade. Ainda, o esporte é visto como 

um aliado na percepção de valores positivos, tais como o espírito de equipe, a 

cooperação, entre outros.   

Este estudo apresenta algumas limitações. Dentre elas, pode-se destacar a 

participação majoritária de gestores e stakeholders de uma modalidade olímpica, a 

Vela. O estudo foi restrito a esse grupo devido à facilidade de acesso do 

pesquisador a esses entrevistados, facilitando-lhe a coleta de informações. No 

entanto, tal grupo representa uma importante massa crítica das políticas do esporte, 

o que possibilitou ao estudo relevância, além de incitar a necessidade de se verificar, 

com outros grupos e modalidades esportivas, os impactos das ações do Governo 

Federal no esporte nacional, em estudos posteriores. 
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Outra limitação da pesquisa, que estudos futuros poderão suprir, está no fato 

de não ter sido abordado o impacto que as políticas públicas de esporte tiveram nos 

últimos anos, por meio do Ministério do Esporte. O autor acredita que esse debate é 

um assunto mais amplo e que deverá contar com atores relevantes de outras 

confederações esportivas, Secretarias de Esporte, entre outras entidades relevantes 

para a elaboração e execução de diretrizes para o esporte.  

O objetivo do estudo foi o de verificar o que pensam gestores, atletas e 

demais stakeholders e articuladores de políticas públicas para o esporte a respeito 

de investimentos no esporte de alto rendimento, e de que forma tais investimentos 

podem alcançar o esporte como mecanismo social. Como resultado, geraram-se 

dois grupos de ideias a respeito da relevância dos investimentos: o primeiro 

considera que as políticas públicas deveriam ter como propósito o desenvolvimento 

do esporte de base, tendo em vista seu atrelamento a questões sociais mais 

abrangentes, e segundo considera que o propósito central das políticas públicas 

deveria ser o esporte de alto rendimento, tendo em vista seu potencial para gerar, 

em curto prazo, riquezas para o país, por meio de grandes eventos esportivos. No 

entanto, a capacidade que o esporte de alto rendimento teria para se tornar o 

alavancador de melhorias sociais não foi expressiva, pelas visões dos entrevistados. 

Na verdade, nessa questão os respondentes se dividiram em dois grupos, com 

visões distintas, conforme explicitado anteriormente.  

Levando-se em consideração o modelo apresentado por Sabatier e Hank 

(1993), foi possível verificar os pontos relativamente estáveis que influenciam a 

elaboração de políticas esportivas no país, além dos eventos externos que, de certa 

forma, impactam as ações tomadas pelo Governo Federal para determinar e 

implantar medidas voltadas ao esporte. Nesse sentido, verificou-se que a grande 

politização do esporte, através do Ministério do Esporte, hoje é vista pelos gestores 

da modalidade Vela e seus stakeholders como um fator negativo para o 

desenvolvimento do esporte.  

Além disso, existe uma grande rotatividade de Ministros e Secretários do 

Esporte, e isso ocorre devido ao momento político conturbado que o país atravessa. 

A falta de experiência técnica de elaboradores e executores de políticas para o 

esporte obriga aos atores do esporte a conviver com os problemas que hoje assolam 

a área. Dessa forma, fomentar a criação de massa crítica é uma das saídas para 

mudar tal situação.  
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De acordo com o modelo proposto por Sabatier e Hank (1993), foi possível 

verificar que, na estrutura de oportunidade de coalizão de longo termo, a 

necessidade exposta pelos entrevistados foi a de que se tenha uma política nacional 

bem definida e clara, para que o esporte brasileiro consiga evoluir tanto no alto 

rendimento quanto no esporte de base e lazer, trabalhando-se no desenvolvimento 

de novos atletas. Nesse sentido, foram citados, nas entrevistas, exemplos de 

grandes nacionalidades esportivas, tais como as da Austrália e do Reino Unido, que 

hoje colhem os resultados benéficos de políticas nacionais de esporte bem 

definidas, mesmo que sua execução tenha se iniciado há 15 anos atrás.  

Verificou-se, ainda, neste estudo, uma grande necessidade de se aliar o 

esporte principalmente à educação e à saúde. Na percepção dos entrevistados, o 

esporte tem perdido cada vez mais espaço nas escolas, com pouco incentivo 

governamental para a prática esportiva dentro das instituições de ensino do país. As 

competições esportivas entre estudantes, que eram bastante comuns e tinham uma 

ampla participação de escolas e faculdades do país, hoje perderam força e têm 

pouca adesão por parte das instituições. 

Dessa forma, um dos pontos mais citados pelos entrevistados foi a 

necessidade de se reforçar a cultura esportiva nas escolas. Aliar o esporte à 

educação, na visão dos entrevistados, é a melhor forma para se contribuir com o 

esporte nacional, além de possibilitar demais benefícios explicitados anteriormente, 

dentre eles, o de inclusão social. Referentemente às estratégias para tal vinculação 

do esporte com a educação, alguns entrevistados acreditam que de fato o esporte 

deveria estar ligado ao Ministério da Educação em vez de se ter um Ministério 

próprio e com uma pouca integração com a educação. 

Conforme explicitado no estudo, o modelo americano é o ideal, na visão dos 

entrevistados, ou seja: deve haver um forte desenvolvimento do esporte nas escolas 

e universidades, com participação do Governo, e o esporte de alto rendimento 

deveria permanecer sob a responsabilidade de clubes e federações, com 

financiamento privado. Porém, gestores e stakeholders da modalidade Vela 

entendem que, mediante o cenário político e econômico do país, há uma grande 

dificuldade de se obter recursos privados, sendo, portanto, essencial o papel do 

Ministério do Esporte no financiamento também do esporte de alto rendimento. 

Para o grupo que apoia o investimento de alto rendimento por parte do 

Governo Federal, o principal motivo para que isso deve ocorrer é o fato de que, em 
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curto prazo, é possível conquistar melhores resultados em competições 

internacionais com o apoio do Ministério do Esporte e assim possibilitar uma maior 

visibilidade ao esporte através da mídia e, consequentemente, um maior interesse 

da população e de investidores no esporte. Porém, conforme verificado nas políticas 

públicas atuais, este é um ciclo vicioso, em que inclusive as empresas privadas 

preferem apoiar o esporte através da renúncia fiscal, em vez de o apoiarem com 

verbas de patrocínio e marketing.  

A grande maioria dos programas de financiamento do esporte de alto 

rendimento já possui mais de dez anos, e as entidades esportivas ainda não 

encontraram um meio de não serem dependentes das verbas públicas, exceto o 

futebol que, como já exposto anteriormente, é beneficiado por uma grande 

veiculação na mídia brasileira, o que gerou a monocultura esportiva, bem observada 

pelos entrevistados. 

Sendo assim, o esporte nacional de alto rendimento deverá encontrar meios 

sólidos de se desenvolver sem essa grande dependência financeira do Estado 

brasileiro. O Governo brasileiro deveria, na visão do grupo de entrevistados que 

defendem o esporte de base, apoiar o esporte para os jovens e o esporte de lazer, 

com o intuito de criar uma cultura esportiva mais forte. Com isso, empresas privadas 

enxergariam mais valor no esporte para suas marcas e, consequentemente, haveria 

um maior investimento no esporte. Atualmente, os maiores patrocinadores, com 

verba de marketing e patrocínio do esporte de modalidades olímpicas, são empresas 

estatais.  

No ciclo olímpico Rio 2016, empresas estatais e de economia mista, como 

Petrobras, Infraero, Eletrobrás, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil 

e Correios, foram os principais patrocinadores de diversas Confederações 

Olímpicas, como voleibol, desportos aquáticos, handebol, canoagem, judô, entre 

outras, na preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Isso mostra que, apesar 

de o esporte estar recebendo investimento de marketing e publicidade, em muitos 

casos esse dinheiro acaba sendo público, pois advém de empresas estatais. Neste 

caso, é possível incluir o futebol, dado que o maior patrocinador de equipes de 

futebol, atualmente, é a Caixa Econômica Federal, que patrocina 18 times das séries 

A e B, de acordo com o que consta no site institucional da Caixa (CEF, 2017).  

Assim, há atualmente uma grande dependência do esporte nacional aos 

recursos federais. Os resultados esportivos atuais mostram que, apesar do grande 
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investimento financeiro realizado, o esporte brasileiro não tem alcançado os 

resultados esperados. Como exemplo, destaca-se o não alcance da meta estipulada 

pelo Comitê Olímpico do Brasil, juntamente com o Ministério do Esporte, de ficar 

entre os dez primeiros colcados no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Rio 

2016. O Brasil ficou em décimo terceiro lugar no ranking de medalhas nas últimas 

Olimpíadas. 

Portanto, é necessário que se reveja a forma como o esporte nacional está 

sendo incentivado por parte do Governo Federal e se busque fomentar e 

desenvolver nas escolas o esporte, para que crianças e jovens possam desenvolver, 

dentre outras habilidades, talentos para o esporte de alto rendimento. Mesmo que os 

jovens não optem por seguir a carreira esportiva, certamente terão investido em 

melhor saúde e melhor formação pessoal e estarão mais preparadas para encarar 

os desafios de suas vidas. Dar aos jovens a oportunidade de se desenvolver num 

ambiente de competição e cooperação, onde saibam respeitar seus adversários e as 

regras do jogo e aprendam a lidar com derrotas e vitórias, certamente irá auxiliá-los 

no futuro como cidadãos. 

Concluindo, sugere-se a ampliação do estudo visando à medição dos 

impactos das políticas públicas atuais no esporte brasileiro. Conforme dito 

anteriormente, aumentar o campo de estudo para mais modalidades esportivas e 

envolver secretarias estaduais e municipais nos estudos será de grande valia para o 

campo do esporte, assim como para a academia.  
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APÊNDICE A 
 

Quadro 7 – Roteiro de perguntas para entrevista de campo 

Tipo de 
pergunta 

Pergunta Relação com a 
literatura 

Central 

De que forma você enxerga a atuação do Governo 
Federal no desenvolvimento e fomento do esporte 
nacional? 

Modelo ACF 

Sabatier e 
Jenkis-Smith 
(1993), 

Sabatier e 
Weible (2007). 

 

Acredita que se deve priorizar o investimento no 
esporte de alto rendimento em relação ao esporte de 
lazer e ao esporte de base e lazer? 

De que forma o esporte pode ser visto como um 
mecanismo para alavancar questões sociais? 

Concorda mais com o modelo americano, com pouco 
intervenção do Estado e desenvolvimento e fomento 
do esporte sob responsabilidade de entidades 
privadas, ou com o modelo chinês, de política pública 
em que se tem bastante intervenção e investimento 
público no esporte de alto rendimento, de forma 
similar ao que ocorre no Brasil? 

Na sua opinião, quais são as principais forças para a 
formulação da política esportiva nacional? O 
interesse da comunidade esportiva de alto 
rendimento? A sociedade? Interesses econômicos? 

Qual a sua opinião sobre a política do governo 
brasileiro de investir em grandes eventos esportivos, 
como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos? O 
interesse do governo é o retorno financeiro indireto 
que esses eventos trazem ou o desenvolvimento do 
esporte e das entidades esportivas nacionais? 

O Esporte deveria ser uma responsabilidade do 
Estado? 

Variável 

Quais são os procedimentos para a avaliação de 
políticas desportivas? 

Com que critérios se formulam as políticas 
desportivas? 

A seu ver, como a iniciativa privada pode auxiliar o 
Estado no desenvolvimento de políticas voltadas ao 
esporte? 

Como enxerga a função do esporte como um 
mecanismo complementar a questões primárias 
como saúde, educação e inclusão social? 

Fonte: O autor (2017). 


