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RESUMO 

Esta Tese tem como objetivo analisar a relação entre as práticas de governança para 

Federações esportivas e a sua efetividade no Brasil, utilizando a Teoria dos Stakeholders e 

teorias sobre organizações esportivas. Ela sugere práticas de governança para as entidades 

esportivas que podem aumentar a sua efetividade - em um contexto em que o esporte é 

relevante para o Estado e a sociedade. São identificados os principais Stakeholders no esporte 

e em seguida apresentados parâmetros para uma boa governança, divididos nos campos: 

regulação, resultados, profissionalismo, transparência e participação. 

A confecção da presente Tese abrangeu uma pesquisa qualitativa, onde foram entrevistados 

26 atores do mundo do esporte e analisados Estatutos e outros documentos de Confederações 

esportivas. Isso foi facilitado pelo envolvimento do autor com o assunto, pois exerce a direção 

de Federação Esportiva desde 2005 (Vice Presidente da Federação de Vela do Estado do Rio 

de Janeiro, 2005/2010 e Presidente da mesma entidade 2011/2012). 

A solução aqui proposta ajuda a conferir mais transparência e controle sobre as organizações 

esportivas, criando uma racionalidade instrumental que melhor atenda aos interesses objetivos 

do conjunto de seus Stakeholders. 

Palavras-chave: Governança. Gestão Esportiva.Organizações Esportivas. Federações e 

Confederações. Teoria dos Stakeholders.  
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ABSTRACT 

This thesis analyzes the relationship among governance models for sports Federations and 

their effectiveness in Brazil, by means of  the Stakeholders Theory, and theories about sports  

organizations. It suggests a governance pattern model for sports entities that can increase their 

effectiveness in a context which the sport is relevant to the State and society.  

The making of this thesis is a result of wide data collection, gathered from several sources. By 

means of a qualitative approach, the author seeked the best possible information as well as a 

growing awareness on the theme. This was facilitated by the  his involvement with the 

subject, as he has managed the direction of a Sports Federation since 2005 – Vice President of 

Rio de Janeiro Sailing Federation during 2005-2010, and President of the same organization 

during 2011-2012.  

Here, the key Stakeholders in sport are identified and then the parameters for good 

governance are presented in the following areas: regulation, results, professionalism, 

transparency and participation. 

The solution proposed helps to offer more transparency and control over sports organizations, 
by creating an instrumental rationality which best meets the objective interests of all 

Stakeholders. 

Keywords: Governance. Sports Organizations. Sports Governance. Stakeholder Theory. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

O esporte é uma importante manifestação cultural e econômica. As nações mobilizam-

se para acompanhar as principais competições esportivas, e vultosos recursos financeiros são 

movimentados nesses eventos. Um exemplo é a realização dos Jogos Olímpicos em Beijing, 

que, no ano de 2008, envolveu 204 países, 11.000 atletas em 302 diferentes eventos 

esportivos. A competição gerou 42 bilhões de dólares em receitas. Outro exemplo é a Copa do 

Mundo de Futebol (FIFA World Cup), que, em sua edição disputada na Alemanha em 2006, 

entre 32 equipes representando seus países, alcançou 27 bilhões de espectadores em seus 

vários jogos, tendo rendido à FIFA 2,42 bilhões de dólares em receitas de royalties e direitos 

de imagem bem como 892,43 milhões de dólares em patrocínios (ECONOMY WATCH, 

2010). 

Nos casos citados podem ser identificadas duas características importantes: a primeira é 

a necessidade de participação ativa do Estado no planejamento, infraestrutura e operação 

desses eventos, e a segunda é o fato de ambas competições pertencerem a organizações do 

terceiro setor: o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Federação Internacional de 

Associações de Futebol (FIFA), ambas com sistemas de governança nos quais os Estados não 

têm ingerência.  

O esporte é uma atividade que possui múltiplas aplicações na sociedade. A primeira 

refere-se às consequências sobre a saúde do indivíduo, seu processo de socialização e até 

mesmo a possibilidade de mobilidade social proporcionada ao atleta – seja a prática amadora 

ou profissional. A segunda aplicação diz respeito à capacidade de entretenimento e 

mobilização social oferecida pela atividade esportiva. Os exemplos fornecidos no parágrafo 

anterior reforçam essa característica. Canais de televisão, websites e periódicos são dedicados 

à veiculação de eventos esportivos, bem como arenas são construídas e mantidas para o 

entretenimento do público. A terceira utilidade é a existência de uma indústria, cada vez 

maior, vinculada à atividade esportiva: fabricantes de material, clubes e organizações com 

fins lucrativos ligados ao esporte e o envolvimento crescente de patrocinadores em busca de 

mídia e veículos para as suas marcas e produtos. A quarta aplicação está relacionada à 

utilização do esporte como instrumento de políticas públicas, seja na área de saúde pública 
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(no combate à obesidade e na promoção da saúde), seja na área da educação, em que é 

empregado para estimular a inclusão social e a cidadania. 

Existem vários tipos de organizações ligadas ao esporte. Muitas possuem fins 

lucrativos, tais como as equipes de automobilismo da categoria Fórmula 1 e os fabricantes de 

material esportivo; e outras organizações esportivas não possuem fins lucrativos, como as 

Federações ou Confederações esportivas, entidades criadas para organizar e desenvolver a 

prática do esporte. Em geral, e em especial no Brasil, não existe subordinação dessas 

entidades a nenhum órgão governamental. Elas podem ser constituídas livremente, 

respeitados os aspectos legais referentes às associações previstos no Código Civil brasileiro. 

A organização esportiva brasileira depende das Federações e Confederações, 

instituições que recebem direta ou indiretamente recursos públicos, por vezes em grande 

escala, sem que o Estado tenha participação ativa na sua governança. Elas, em geral, possuem 

pouca alternância do poder e pequena participação dos principais Stakeholders. 

Uma especificidade dessas organizações é a sua subordinação, em várias esferas, às 

Federações internacionais e ao Comitê Olímpico Internacional, o que torna ainda mais 

complexo o seu processo de governança e controle, transformando o esporte em uma 

atividade globalizada. 

 O objetivo desta Tese é estudar a relação entre as várias formas de governança 

organizacional e o seu impacto na efetividade das organizações esportivas no Brasil. 

 

1.1 
Esporte, Economia e Sociedade 
 

Os Estados têm tido uma relação crescente com a atividade esportiva baseada em três 

circunstâncias: a primeira é a importância cultural do esporte para a maioria das nações, o que 

é demonstrado pela atenção a ele dispensada pela mídia e pela proliferação de estádios e 

instalações esportivas com fundos públicos; a segunda circunstância é a utilização do esporte 

para o alcance de objetivos não esportivos, tais como: poder político, combate à exclusão 

social, redução da obesidade infantil, desenvolvimento econômico e favorecimento da 

regeneração urbana; e a terceira circunstância é a participação cada vez maior do esporte na 

economia (HOYE et al, 2010). 

Além de prática saudável e diversão para muitos, o esporte é também uma gigantesca 

indústria de entretenimento, que mobiliza de direitos de imagem e patrocínios, artigos 

esportivos, venda de ingressos e produtos relacionados, tais como: livros, filmes e canais de 

televisão exclusivos sobre o tema. No Brasil, essa junção entre a indústria do esporte e a ação 
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governamental ganha ainda mais destaque com a realização na década de 2010 dos dois 

maiores eventos esportivos do planeta: os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de 

2014. Essas competições envolvem grandes investimentos e interesse público, por isso o 

Estado tem ativa participação nesse processo, mas nem tanto na sua governança. 

A economia do esporte corresponde a aproximadamente 2% do Produto Interno Bruto 

brasileiro - PIB ( Tabela 1), crescendo a uma taxa de 12,35% ao ano entre 1996 e 2000, contra 

um crescimento médio do PIB brasileiro de 2,25%. Sua análise é dificultada pela ausência de 

estatísticas sobre o setor e pela natureza multifacetada da atividade, que envolve escolas, 

fabricantes de produtos esportivos, atletas, trabalhadores de instalações e equipes esportivas, 

profissionais da mídia esportiva, médicos e outros profissionais ligados direta ou 

indiretamente ao ramo. 

 

Tabela 1 - O PIB do Brasil e o PIB do esporte brasileiro (em bilhões de reais). 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Brasil 

(R$) 

974 1101 1199 1346 1556 1769 1902 

Esporte 

(R$) 

18,6 21,7 23,7 26,4 30 34,1 37,1 

Esporte 

(% do 

PIB) 

1,91 1,97 1,98 1,96 1,93 1,93 1,95 

Fonte: Ipea apud (Atlas do Esporte no Brasil, 2005, p. 836). 

Figura 1 - Empregos diretos por áreas, 12 maiores empregadores.  
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Fonte: Atlas do Esporte no Brasil, 2005 

A Figura 1 fornece alguns dados sobre a capacidade do esporte de gerar empregos 

diretos. O futebol é o maior empregador (150.000 empregos diretos em 2005), seguido das 

academias de ginástica (140.000 empregos diretos em 2005). Surpreendentemente, esportes 

com um número de praticantes aparentemente reduzidos, como o hipismo, os esportes 

náuticos, o golfe e o automobilismo, empregam mais recursos humanos do que a dança ou os 

esportes aquáticos, mais disseminados. Mais uma vez, esses números são de difícil 

atualização, e o esporte carece de mais estatísticas sobre a sua dimensão econômica no Brasil.   

 Nos Estados Unidos da América, a indústria do esporte, no ano de 2006, teve o seu 

valor estimado em 213 bilhões de dólares, sendo o dobro do valor da indústria automobilística 

e sete vezes mais do que o valor da indústria do cinema (HUMS  &MacLEAN, 2009). A 

distribuição desses componentes está representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Participação de cada atividade ligada ao esporte na construção de valor no mercado dos Estados 

Unidos da América em 2006. 

 

SETOR PARTICIPAÇÂO 

Propaganda 14,1% 

Gastos dos espectadores 13,4% 

Vendas de bens esportivos 13,2 % 

Despesas operacionais 11,8% 

Apostas 9,7% 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Futebol - instalações 

Academias legalizadas 

Esportes hípicos 

Esportes náuticos 

Clubes legalizados 

Golfe 

Automobilismo 

Rodeio 

Esportes Aquáticos 

Esporte - turismo 

Aeroesportes 

Dança 

Empregos diretos por áreas (2003, em 
milhares). 
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Viagens 8,3% 

Serviços pessoais 7,8% 

Gastos médicos 6,5% 

Licenciamento 5,4% 

Direitos de transmissão 3,6% 

Patrocínios 3,3% 

Construção de arenas 1,3% 

 Fonte: HUMS & MacLEAN, 2009. 

 

Apesar da importância crescente dessa indústria, sua gestão e organização no Brasil é 

liderada por entidades do terceiro setor, comandadas por gestores amadores e voluntários, o 

que ocasiona não só problemas de eficiência como também de controle pelos stakeholders 

sobre as suas atividades, remetendo ao segundo tema dessa Tese: a governança.  

 
 
 
 
1.2 
Governança 
 

As regras de governança constituem uma necessidade para as organizações, nas quais o 

controle de suas operações não é exercido pelos que dela se beneficiam ou são por ela 

afetados. Essas regras definem o escopo de atuação dos administradores, como eles são 

controlados e que decisões devem ser tomadas com a participação de todos os legítimos 

interessados. Na essência do problema da governança está a relação Principal-Agente e como 

fazer o grupo gestor agir no interesse dos chamados Principais da organização.  

Mas a eficácia organizacional não esgota a finalidade dessa unidade produtiva. As 

organizações sobrevivem somente se forem efetivas (PFEFFER & SALANCIK, 2003) – e a 

sua efetividade é derivada do gerenciamento de várias demandas, não só de seus Principais, 

mas dos grupos de interesses responsáveis pela sua manutenção e suporte. A chave para a 

sobrevivência de uma organização seria a satisfação de seus stakeholders (FREEMAN, 1984). 

A questão da governança é uma antiga preocupação: Platão (1987) e Aristóteles (1998) 

já discutiam como uma coletividade pode ser governada no seu melhor interesse, tendo 

estabelecido uma tipologia de formas de governo e o surgimento de uma linha de pensamento 

político ocidental, incrementada a partir do Renascimento por pensadores como Maquiavel 

(1993), Hobbes (1983), Locke (1998) e Morus (1997). Posteriormente, autores como 

Rousseau (1978), Montesquieu (2005), Alexander Hamilton (2005) e outros analisaram o 
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mesmo tema, mas sempre com a preponderância do aspecto macro (sociedade) sobre o micro 

(organizações). 

Mais recentemente, a pulverização do capital, principalmente nos Estados Unidos da 

América, acentuou a necessidade de aprimoramento das ferramentas de controle e 

alinhamento dos Agentes com os Principais e o desenvolvimento do arcabouço teórico dos 

custos de agência e dos custos de transação. Hung (1998) sumarizou as principais teorias a 

respeito da governança nas organizações, tendo identificado seis correntes principais: a Teoria 

da Dependência de Recursos, a Teoria dos Stakeholders, a Teoria da Agência, a Teoria do 

Comissariado (Stewardship), a Teoria Institucional e a Teoria da Hegemonia do 

Administrador.  

Algumas dessas teorias possuem limites ao analisar organizações nas quais a 

propriedade é difusa, e a medida de desempenho organizacional não pode ser reduzida ao 

resultado financeiro, seja no curto ou longo prazo. É o que acontece com as organizações do 

terceiro setor e as organizações não governamentais. Sem o lucro como medida de sucesso 

operacional e sem a apropriação dos excedentes por seus proprietários, essas organizações 

apresentam ainda a separação agente / proprietário ou instituidores, mas atendem a um grande 

número de diferentes stakeholders, sem uma relação direta entre o poder e o fornecimento de 

recursos. 

A importância do esporte para a sociedade contemporânea e a necessidade de aprimorar 

a sua governança levam ao objetivo do presente trabalho.  

 
1.3 
Objetivo da Tese  
 

Esta Tese tem como objetivo analisar a relação entre as práticas de governança para 

Federações esportivas e a sua efetividade no Brasil, utilizando a Teoria dos Stakeholders - e 

teorias sobre organizações esportivas bem como ilustrando a discussão com um estudo mais 

detalhado do caso da Confederação Brasileira de Vela e Motor (CBVM). Dessa forma, a 

pergunta orientadora da Tese foi: que características de um modelo de governança das 

entidades esportivas podem aumentar a sua efetividade, em um contexto em que o Esporte é 

relevante para o Estado e a sociedade?   

Para a consecução desse objetivo foi preciso estudar conceitualmente a organização 

esportiva, suas estruturas de governança atuais e as teorias de governança existentes, bem 

como detalhar a Teoria dos Stakeholders e as razões da sua escolha para utilização na Tese. 
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Um objetivo intermediário dessa Tese é a construção de um conceito de efetividade para 

organizações esportivas. As entrevistas realizadas auxiliaram nesse objetivo, especificamente 

as perguntas sobre o que é uma organização esportiva de sucesso e quais indicadores de 

desempenho permitem mensurar o sucesso de uma organização esportiva.  

Outro aspecto importante é a relação entre dois Stakeholders de grande relevância  para 

o esporte: o Estado e a sociedade, com a consequente discussão sobre a efetividade do uso dos 

recursos públicos via entidades esportivas.  

Um dos pressupostos de nossa análise é o caráter de interesse social do esporte e de sua 

disseminação e desenvolvimento. O esporte é considerado quase um “bem público”, mas não 

possui as formas de governança ou regulação desse tipo de objeto. Isso é uma construção de 

nossa sociedade, no entanto permeia a maior parte dos discursos sobre o assunto, chegando ao 

ponto de atletas e pessoas ligadas ao esporte escreverem livros e ministrarem palestras nas 

quais são construídas várias analogias entre a atividade esportiva e desafios sociais e 

organizacionais. 

Outra pressuposição tratada nesta Tese é a de que o Estado executa algumas de suas 

políticas públicas de forma mais eficiente por meio das organizações esportivas do terceiro 

setor. O estudo analisou essa alegação e discutiu se isso faz sentido, ou seja, se os contratos e 

projetos de interesse social firmados entre o Estado e essas organizações são suficientes no 

que se refere à governança para garantir o interesse público nessa transação no campo do 

esporte. 

 

1.4 
Delimitação e Relevância do Estudo 
 

O escopo dessa Tese é a governança, é a discussão sobre o alinhamento entre o processo 

decisório e a vontade dos interessados e afetados por uma dada organização. Não serão 

discutidos aqui os vetores de política pública para o esporte, e sim a eficiência e a efetividade 

da atual forma de organização das Federações e Confederações Esportivas e, ainda, a relação 

entre o poder público e organizações sem fins lucrativos agindo sob o seu patrocínio. 

Outro aspecto que será considerado é o papel crescente das organizações esportivas do 

terceiro setor na execução de políticas públicas e de ações de interesse público, financiadas 

pelo Estado. Nesse caso, a análise de organizações esportivas pode limitar o alcance das 

conclusões da Tese, pois a finalidade dessas entidades é a regulação de uma prática ou 

modalidade, diferindo de outras organizações cujo propósito principal é a atuação na 
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mitigação ou erradicação de problemas sociais – o que pode gerar resultados diferenciados no 

que se refere à eficácia e à efetividade. 

A Tese tem como referência o contexto político, jurídico e social brasileiro em 2010-

2011 e durante o período do estudo de caso (1992-2007), logo a extrapolação de suas 

conclusões para outros cenários ou países deve ser feita de forma cautelosa.  

Outro aspecto específico do tema é a globalização da atividade esportiva, com boa parte 

de sua regulação e alguns Stakeholders pertencendo a outros países e sistemas jurídicos e 

sociais, o que difere de outros contextos em que opera o terceiro setor no Brasil. O esporte é 

uma atividade transnacional e sua governança possui base e legitimação para além do 

território nacional. 

As formas de governança organizacional sempre despertaram interesse na Academia -  

pelos seus impactos na distribuição do poder e dos excedentes produtivos dentro do grupo e 

também na sua influência sobre a eficiência e a eficácia de seus resultados (HUNG,1998). A 

noção de propriedade ordena esses vetores, pois estabelece um vetor de poder (que pertence a 

quem possui a propriedade), um vetor de eficácia, (atingir os objetivos propostos pelos 

Proprietários) e um vetor de eficiência (fazer isso dentro do menor custo possível). 

O esporte é uma poderosa indústria de entretenimento. Além disso, ele é considerado 

também uma ferramenta pedagógica, de inserção social e de formação cívica, o que faz com 

que o poder público por ele se interesse e reconheça um caráter social na sua disseminação. 

Outros aspectos são a projeção do poder nacional e a coesão social proporcionadas pelas 

equipes e atletas nacionais, com as suas vitórias sendo consideradas como conquistas de toda 

uma coletividade. 

Quando o vetor de poder organizacional é formado por interesses diversos e por vezes 

difusos é que os problemas existentes em uma relação Principal-Agente se agravam, pois o 

Agente adquire o papel de broker dos diversos interesses dos Stakeholders, dispondo de 

meios para promover sua cooptação, por possuir o controle da operação e dos recursos 

organizacionais. Essa captura dos Stakeholders pelos Agentes é uma possibilidade em 

organizações do terceiro setor e parece ser comum nas organizações esportivas. 

É relevante um trabalho que busque revelar formas de governança mais eficazes para as 

organizações esportivas e para o terceiro setor, garantindo a defesa dos interesses dos vários 

Stakeholders e principalmente do Estado, expressivo financiador desse tipo de entidade no 

Brasil. 

 

1.5 
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Definição dos Termos 

 

Governança 

 

É a determinação das linhas gerais de uso dos recursos da organização e a resolução dos 

conflitos entre a miríade de participantes nas organizações (DAILY et al, 2003). 

Política Pública 

A construção de políticas públicas é uma função da otimização sobre um conjunto de 

restrições (HAMMOND & KNOTT, 2000). A otimização diz respeito ao benefício público 

desejado, e as restrições referem-se aos constrangimentos financeiros, jurídicos e operacionais 

existentes.  

 

 

 

Terceiro Setor 

 

É o conjunto das atividades privadas com fins públicos e sem fins lucrativos, composto por 

instituições civis de qualquer origem - Religiosa, comunitária de trabalhadores, institutos e 

fundações empresariais, organizações não governamentais e outras (BNDES,2000). 

 

Olimpismo 

 

Ideologia explicitada pelo Comitê Olímpico Internacional e consiste na crença de que a 

prática de esportes influencia o desenvolvimento humano (THOMA & CHALIP,2007). 

 

Efetividade 

Efetividade é derivada do gerenciamento de várias demandas, não só de seus Principais, mas 

dos grupos de interesses responsáveis pela sua manutenção e suporte. A chave para a 

sobrevivência de uma organização é a satisfação de seus Stakeholders (FREEMAN, 1984). 

 

Clientelismo 

 

É definido por Bobbio (1998)
1
 e trata-se de algo que “os políticos de profissão, [...] oferecem, 

em troca da legitimação e apoio (consenso eleitoral), toda a sorte de ajuda pública que têm ao 

seu alcance (cargos e empregos públicos, financiamentos, autorizações, etc.)”. Essa mesma 

                                                 
1
 BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO ,1998 ,p. 178 
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lógica pode ser aplicada aos Dirigentes esportivos, que lidam com dinheiro público e estão 

sujeitos a um reduzido controle do Estado. 

 

Confiança 

 
Disposição de uma parte de colocar-se de forma vulnerável em relação às ações de outra 

parte, baseada na expectativa de que o outro realizará uma ação em particular importante para 

quem confia, independentemente da habilidade para monitorar as ações daquele em quem se 

confia (MAYER et al, 1995, p.712)
2
. 

 

 

 

                                                 
2
“The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the 

expectation that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of 

the ability to monitor or control that other party.” (MAYER et al, 1995, p.712). 
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2  

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 
Organizações Esportivas 
 

O que caracteriza um esporte como uma atividade e ser praticada e difundida é o 

conjunto de regras que devem ser seguidas por todos os seus atletas, a fim de garantir uma 

competição justa e segura. As organizações esportivas têm por atribuição administrar a 

aplicação e o desenvolvimento dessas regras, sem as quais a modalidade se torna uma 

anarquia, com o consequente desestímulo dos praticantes e do público e a sua extinção. A esse 

papel podem ser adicionados outros, tais como credenciamento de organizações e atletas para 

a participação em competições, divulgação institucional da modalidade, organização de 

eventos e ações de cunho social. 

 A organização do sistema esportivo, principalmente das modalidades olímpicas, 

apresenta a mesma estrutura hierárquica adotada pela maioria dos esportes, na qual o Comitê 

Olímpico Brasileiro é o principal ator, seguido pelas Confederações, que abrangem todo o 

país, depois pelas Federações estaduais, clubes, associações e, por último, pelo atleta.  

As Confederações também são vinculadas às Federações internacionais, entidades 

organizadoras do esporte no mundo e que detêm o poder de legitimar as competições 

disputadas entre países, bem como estabelecer as regras gerais da modalidade. 

A lógica é a representação de atletas e organizações, que se reúnem em torno de uma 

associação local normalmente denominada Federação, que dispõe de uma base territorial 

definida e pretende congregar todos os praticantes na região. As Confederações reúnem várias 

Federações ou outras agremiações em uma organização nacional, representando os interesses 

do esporte em um dado país. Por essa lógica, o praticante influencia o clube, que influencia a 

Federação, que influencia a Confederação que por sua vez é o principal Stakeholder do 

Comitê Olímpico Brasileiro, o que colocaria os praticantes no topo da pirâmide. 
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Figura 2 – Estrutura hierárquica das organizações esportivas brasileiras. 

 

 

 
 

 

 

2.2 
Governança no Esporte 

 
O termo terceiro setor foi supostamente criado por John D. Rockefeller em um artigo 

publicado em 1975 (MENDONÇA & PINHEIRO MACHADO, 2004). Ele refere-se a um 

setor fora do mundo dos negócios e do governo, constituído por organizações e associações 

não-governamentais e sem fins lucrativos. Para o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, o terceiro setor é definido como “o conjunto das atividades privadas 

com fins públicos e sem fins lucrativos, composto por instituições civis de qualquer origem-

religiosa, comunitária, de trabalhadores, institutos e fundações empresariais, organizações 

não-governamentais e outras” (BNDES, 2000). 

Drucker (1990) salientou as seguintes características que diferenciam organizações sem 

fins lucrativos daquelas com fins lucrativos: a missão da organização; os produtos da 

organização; as estratégias empregadas para vender os seus serviços e obter fundos; a 

necessidade de atrair e manter voluntários; o gerenciamento de uma diversidade maior de 

COB e Federações Internacionais 

Confederações 

Federações 

Clubes e Associações 

Atletas 
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Stakeholders; a necessidade de arrecadar fundos de outras fontes diferentes dos beneficiários 

de seus produtos e serviços e o papel diferenciado que o Conselho de Administração 

desempenha no terceiro setor. 

A separação entre Principal e Agente ocorre nessas entidades em função de dois 

aspectos principais: o primeiro, de caráter interno, manifesta um fenômeno em que os 

fundadores dessas instituições cedem o lugar a Gestores profissionais à medida que suas 

operações ficam mais complexas ou que os fundadores tenham que trabalhar em outras 

organizações para ganhar dinheiro, ou mais dinheiro. O segundo diz respeito ao controle e 

prestação de contas aos Stakeholders da organização, parceiros e doadores, que precisam ter 

um monitoramento sobre a correta aplicação dos recursos a ela fornecidos. 

O terceiro setor apresenta novos desafios no âmbito de sua governança, principalmente 

quando utilizado para executar políticas públicas. O setor público desenvolveu todo um 

aparato legal para garantir o bom uso do dinheiro, entre eles: a meritocracia na contratação de 

funcionários, a formalidade nas aquisições e a transparência na formulação e execução das 

políticas. Entretanto as organizações do terceiro setor não possuem a estrutura nem a cultura 

administrativa de cuidar da coisa pública, e sua relação com esse Stakeholder é contratual, 

podendo servir de burla para as limitações impostas à atuação do serviço público. 

Tricker (2009) lista as principais características das organizações não governamentais 

sumarizadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Características das Organizações Não Governamentais  

 

CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 

1 – Elas trabalham para o bem público, e não para o de seus acionistas 

2 – Os seus propósitos refletem objetivos da comunidade e não a obtenção do lucro 

3 – O seu status legal é regulado pelo Direito Civil, e não pelo Direito Comercial 

4 – Podem revestir-se de vários formatos legais: Associações, Fundações, Sindicatos, 

etc 

5 – Os seus Estatutos determinam sua forma e seus propósitos 

6 – A governança é exercida por um Conselho 

7 – A sua performance é medida pelo alcance de múltiplos objetivos e é 

frequentemente difícil de medir 

8 – O seu Conselho de Administração normalmente é formado por membros externos e 

não executivos 

9 – Os seus objetivos podem ser conflitantes 

10 – Os Executivos são chamados a participar das reuniões, mas dificilmente possuem 

poder de voto 

11 – Os membros do Conselho são voluntários e não remunerados 

Fonte: TRICKER, 2009, p. 113. 
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Hoye et al. (2010) identificam cinco deficiências pertinentes à regulação das atividades 

do terceiro setor, incluindo as organizações esportivas: falta de transparência no registro das 

decisões; ausência de mecanismos de garantia sobre o cumprimento das obrigações dessas 

entidades; incapacidade de coação e de punição aos Gestores que descumpram a regulação; 

inexistência de suporte gerencial ao terceiro setor; e, finalmente, a ausência de definição clara 

sobre o que constitui uma organização filantrópica ou do terceiro setor. 

 A Constituição Federal estabelece as hipóteses de IMUNIDADE de impostos às 

entidades sem fins lucrativos em seu artigo 150, incisoVI, alínea "C": 

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)VI - instituir impostos sobre(...) c) patrimônio, renda ou serviços 

dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 

de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (SEBRAE,2010) 

A Lei nº 9.532, de 10.12.97 alterada pela Lei nº 9.718, de 27.11.98, estabeleceu os 

critérios para que as entidades enquadradas no dispositivo constitucional acima transcrito 

possam gozar do benefício: considera-se imune a instituição de educação ou de assistência 

social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da 

população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. 

Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente "superávit" em suas contas, ou, 

caso o apresente em determinado exercício, destine o referido resultado, integralmente, à 

manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. São excluídos da imunidade, os 

rendimentos e ganhos de capital auferido em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda 

variável (SEBRAE,2010). 

Hums e MacLean (2006) definem governança no esporte como:  

                  (...)O exercício do poder e da autoridade em uma organização esportiva, incluindo a formulação 

de políticas, a determinação da missão da organização, regras de afiliação, regras de elegibilidade 

e poder regulatório dentro de um escopo determinado como local, nacional ou internacional 

(HUMS & MacLEAN,2009,pg4)
3
 

 

Chelladurai (2005) listou oito principais atributos de uma organização esportiva, 

ilustrados na Figura 3. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  “Sport governance is the exercise of power and authority in sport organizations, including policy making, to 

determine organizational mission, membership, eligibility, and regulatory power, within the organization´s 

appropriate local, national, or international scope” (HUMS & MacLEAN, 2009,p.4) 
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Figura 3: Atributos de uma organização esportiva, (CHELLADURAI, 2005). 

 

 

 

 

A identidade é estabelecida com o público por meio de um nome e marca separados dos 

praticantes do esporte ou mesmo de seus fãs. O programa de atividades implica que a 

organização possui objetivos que deseja alcançar, expressos de forma objetiva e formalmente 

ligados à sua missão. Para a definição dessas atividades é importante estabelecer regras claras 

de filiação, ou seja, quem pertence à organização, como pode nela ingressar e permanecer. Do 

ponto de vista formal, os filiados são a principal fonte de poder de uma associação.  

Uma característica importante de toda organização esportiva refere-se ao fato de que os 

seus limites, seus membros e sua atuação são previamente definidos, geralmente mediante 

Estatuto, com um caráter de permanência e limitação de escopo. Uma organização esportiva é 

essencialmente burocrática e apresenta uma divisão de trabalho bem definida, linhas de 

autoridade claras e regras e procedimentos formalizados (CHELLADURAI,2009).  

Grevemberg (1999) estabeleceu os chamados cinco “Rs” da boa governança: 

Regulamentos, Regras, Rankings, Recordes e Resultados (Regulations, Rules, Rankings, 

Records, Results).   

Identidade 

Programa de 
Atividades 

Regras de 
Filiação 

Fronteiras 
definidas 

Permanência 

Divisão do 
Trabalho 

Autoridade 
Hierárquica 

Regras e 
procedimentos 

Formais 
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Os Regulamentos são os sistemas que definem a estrutura de governança, os 

mecanismos de controle legal, os critérios de seleção de eventos, as condições de 

elegibilidade e os códigos de conduta e de ética. 

As Regras explicitam o funcionamento da atividade esportiva, e sua clareza e 

abrangência são responsáveis pela redução dos conflitos na prática esportiva. Os Rankings 

têm grande importância, pois permitem o ordenamento dos atletas de acordo com a sua 

performance, facilitando a comunicação com o público e gerando critérios de elegibilidade 

para várias modalidades de competição e de apoio financeiro. 

O registro dos Recordes permite estabelecer os parâmetros de evolução de cada 

categoria ou modalidade e, com isso, avaliar o desenvolvimento da prática esportiva bem 

como sinalizar as próximas metas a serem superadas. Por fim, o correto registro dos 

Resultados permite a todos, atletas e sociedade, tomar conhecimento de sua performance em 

relação aos adversários e aos objetivos propostos. Para Grevemberg, se uma organização 

aplicar esses cinco fatores em todas as suas operações, ela terá uma boa governança.  

Muitas organizações esportivas são voluntárias, por natureza, embora a maior parte 

delas empregue funcionários pagos, com o staff variando de um funcionário em pequenas 

associações até centenas de colaboradores como no Comitê Olímpico Brasileiro. Mas não são 

os funcionários que governam as associações, embora sejam Stakeholders importantes em 

muitos casos(HUMS & MCLEAN, 2010). O tamanho e a composição da Diretoria variam 

entre as Confederações brasileiras, desde algo bastante elementar - com um Presidente, Vice-

Presidente e Secretário Geral - , até outras que englobam diversos Comitês com múltiplos 

integrantes. 

Ferkins et al. (2005) apresentam um quadro temático para o desenvolvimento teórico da 

governança no esporte( Figura 4). Eles partem de uma dinâmica ambiental onde o esporte é 

cada vez mais profissional e abrangente, impondo um profissionalismo e uma burocratização 

cada vez maiores e gerando os temas da governança esportiva identificados a seguir: liderança 

compartilhada, motivação do Conselho, regras do Conselho e estrutura do Conselho.  
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Figura 4 – Quadro Temático para desenvolvimento da governança esportiva ( adaptado de Ferkins et 

Al. (2005,p. 206). 

 

 

A liderança compartilhada diz respeito à divisão de autoridade entre os Executivos 

contratados e os dirigentes voluntários - como garantir controle dos Stakeholders e ao mesmo 

tempo liberdade profissional para a melhor gestão da organização. Existe uma tendência 

(FERKINS et al, 2005) do aumento da influência dos profissionais contratados sobre a 

definição das estratégias e condução das organizações esportivas, o que pode levar ao risco da 

marginalização ou alienação dos voluntários do processo decisivo das entidades esportivas. 

A motivação do Conselho é outro tema relevante: como manter o interesse e a 

participação de voluntários para que estes possam influenciar, aconselhar e controlar o 

trabalho dos Dirigentes amadores e profissionais. Um primeiro estímulo é o fornecido pela 

coesão do Conselho. Conselhos desunidos ou palco de conflitos e disputas de poder entre os 

seus membros geram desinteresse e abandono por parte daqueles não interessados diretamente 

na disputa. A falta de reconhecimento do tempo e do esforço despendidos pelos Conselheiros 

bem como a sensação de baixa produtividade nas reuniões podem eliminar o desejo de 

participar ou diminuir a qualidade das intervenções realizadas no Conselho. 
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Searle (1989) inquiriu os membros do Conselho acerca de suas percepções sobre o seu 

papel: eles entendem o seu papel e o seu relacionamento com as outras partes? Eles entendem 

o que é esperado deles? E são ouvidos sobre o que esperam de sua participação? A 

participação se dará enquanto os benefícios percebidos forem maiores dos que os custos 

envolvidos no processo. Inglis (1994) elencou cinco constructos básicos relacionados à 

motivação em um Conselho de organização esportiva: crescimento individual, 

responsabilidade, contribuição, relacionamento e reconhecimento 

As regras do Conselho podem ajudar a resolver as duas questões anteriores,(liderança 

compartilhada e motivação dos Conselheiros), pois a definição clara de papeis e dos ritos a 

serem seguidos elimina as incertezas quanto à duração e à qualidade dos debates, além de 

garantir a participação de todos e uma interação sistemática com os executivos. 

O Conselho de Administração de uma organização esportiva possui nove papeis 

básicos, conforme indicado na Tabela 4 (SHILBURY, 2001). Com a profissionalização, esses 

papeis são cada vez mais divididos com os profissionais e, sem a motivação do Conselho, 

alguns podem deixar de ser cumpridos. 

 

Tabela 4 – Papeis do Conselho de Administração de uma Organização Não Governamental 

(SHILBURY , 2001). 

 

1. Obter recursos 

2. Definir a política financeira 

3. Relações com a comunidade 

4. Decisões de contratação de pessoal 

5. Planejamento de longo prazo 

6. Desenvolvimento de programas 

7. Representar Stakeholders 

8. Definir políticas 

9. Alocação do orçamento 
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2.2.1 

A Governança de uma organização esportiva sem fins lucrativos. 

 

A Assembleia Geral é o órgão com legitimidade para estabelecer as regras e determinar 

os responsáveis pela gestão das organizações. Os seus membros, na maioria dos casos, são 

voluntários. Para Chelladurai e Madella (2006), as organizações voluntárias são verdadeiros 

sistemas políticos, nos quais profissionais e voluntários buscam influenciar as decisões e 

ações para satisfazer suas necessidades pessoais ou relativas ao grupo. 

Esse órgão reúne-se periodicamente - anual ou semestralmente na maioria das 

Confederações - para decidir e aprovar os principais atos da Administração, além de realizar a 

eleição dos Dirigentes que efetivamente gerenciarão a organização,- normalmente sob a 

denominação de Comitê Executivo ou Diretoria Executiva. Esse grupo é geralmente formado 

por um subconjunto da Assembleia Geral e define a agenda, além de controlar diretamente os 

Executivos contratados para gerenciar a organização. Como controla a agenda e a gestão, o 

grupo concentra boa parte do poder dentro da organização.Muito comuns na estrutura de 

governança das organizações esportivas são os Comitês Permanentes com atribuições 

específicas , por meio dos quais o trabalho é distribuído entre os membros voluntários da 

organização.  

Esses Comitês elaboram resoluções e estudos para apreciação da Assembleia Geral. A 

Tabela 5 lista os Comitês Permanentes da FIFA, o órgão de governança do futebol.  
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Tabela 5 – Comitês Permanentes da FIFA. 

 

Comitê Financeiro 

Comitê de Auditoria Interna 

Comitê Organizador da Copa do Mundo da FIFA 

Comitê Organizador da Copa das Confederações 

Comitê Organizador do Torneio Olímpico de Futebol 

Comitê para o Futebol Feminino e as Competições Femininas da FIFA 

Comitê para o Futsal 

Comitê Organizador da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 

Comitê de Árbitros 

Comitê de Desenvolvimento Técnico 

Comitê de Situação dos Atletas 

Comitê Jurídico 

Comitê de Medicina Esportiva 

Comitê de Responsabilidade Social e Fair Play 

Comitê de Mídia 

Comitê das Associações 

Comitê de Estratégia 

Comitê de Marketing e Televisão 

Fonte: (FIFA,2007apud HUMS&MCLEAN,2010). 

 

Também são comuns os Comitês Provisórios, criados com a finalidade de lidar com um 

problema ou um projeto de curto prazo da organização. O dia a dia da organização geralmente 

é administrado por Executivos profissionais, embora a maioria dos Dirigentes seja formada 

por amadores, cujo número depende do tamanho e dos recursos da organização. O documento 

chave incumbe a esses órgãos atribuições e competências são é o Estatuto da organização. 

O moderno Movimento Olímpico começa com a fundação do Comitê Olímpico 

Internacional em 23 de junho de 1894. Essa iniciativa é creditada a um aristocrata francês, 

Pierre de Coubertin. Seus escritos são considerados a base para a ideologia do Olimpismo, 

alicerçada na educação por meio do esporte e alcançada a partir de três objetivos: o primeiro é 

a apreciação estética cultivada pela experiência do praticante em relação ao seu corpo; o 

segundo é a utilização do esporte internacional como ferramenta da paz e do entendimento 
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entra as nações e o terceiro é a valorização da busca pela excelência por intermédio do esporte 

(THOMA & CHALIP,2007,p.22). 

As ambições contemporâneas do Olimpismo são delineadas nos Princípios 

Fundamentais nºs 2 e 3 do Estatuto Olímpico do Comitê Olímpico Internacional. O Princípio 

Fundamental nº 2 define o Olimpismo: 

O Olimpismo é uma filosofia de vida, exaltando e combinando de forma balanceada 

e como um todo as qualidades do corpo, vontade e mente.Misturando esporte com 

cultura e educação, o Olimpismo busca criar um modo de vida baseado na alegria 

encontrada no esforço, no valor educacional do bom exemplo e no respeito aos 

princípios universais éticos (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 

1993,p.10).
4
 

 

 Já o Princípio Fundamental n º 3 explicita o seu propósito: A meta do Olimpismo é colocar 

em todos os lugares o esporte a serviço do desenvolvimento harmonioso do Homem, 

com uma abordagem de encorajamento do estabelecimento de uma sociedade 

pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana. (INTERNATIONAL 

OLIMPIC COMMITTEE, 1993,p.10).
5
 

 

O Comitê Olímpico Internacional (COI) é uma organização não governamental e sem 

fins lucrativos com sede em Lausanne, Suíça. Ele detém os direitos dos Jogos Olímpicos e os 

símbolos a eles associados: os cinco anéis Olímpicos, a bandeira Olímpica, o hino Olímpico, 

o slogan “Citius, Altius, Fortius”, a chama Olímpica e a tocha Olímpica. Os Jogos Olímpicos 

consistem nos Jogos da Olimpíada e nos Jogos Olímpicos de Inverno.  

O COI é governado por seus membros, que são escolhidos pelos membros existentes e 

não pelos Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) ou pelos representantes de Estados 

nacionais. Os membros não possuem mandato fixo, podendo permanecer no COI até os 75 

anos de idade, ou retirar-se quando for de sua conveniência. Eles não representam os seus 

países de origem na entidade, mas são representantes da organização nesses países, como está 

expresso na regra n º 20 do Estatuto Olímpico:”Os membros do COI são seus representantes 

em seus respectivos países e não seus delegados junto à entidade” (THOMA & 

CHALIP,2007,p.24). 

 

 

                                                 
4
  “Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body,will and 

mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy found 

in effort, the educational value of good example and respect for universal ethical principles.” 

(INTERNATIONAL OLIMPIC COMMITTEE, 1993,p.10). 

 
5
 “The goal of Olympism is to place everywhere sport at the service of the harmonious development of man, 

with a view to encouraging the establishment of a peaceful society concerned with the preservation of human 

dignity.” (INTERNATIONAL OLIMPIC COMMITTEE, 1993,p.10). 
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Não pode haver mais de um membro por país e não há exigência de que cada país tenha 

um membro no COI. De fato, muitos países não possuem nenhum nacional participando das 

deliberações dessa entidade. Países que já sediaram os Jogos Olímpicos podem ter, embora 

não sejam obrigados, dois membros. A filiação ao Movimento Olímpico - que é distinta da 

filiação ao COI - é bem abrangente e inclui as Federações Internacionais, os Comitês 

Olímpicos nacionais, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, as associações nacionais e 

até clubes. 

O Comitê Olímpico Brasileiro ou simplesmente COB é a entidade máxima do esporte 

no Brasil. Foi fundado em 8 de junho de 1914 e tem como objetivo representar o Olimpismo e 

difundir o ideal olímpico no território brasileiro. Concentra vultosos recursos provenientes do  

Estado e de leis de incentivo ao esporte, aplicando parte em projetos próprios, como a 

candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016 (Rio 2016), repassando 

parte para as Confederações esportivas, que são, na maioria dos casos, a maior fonte de 

recursos dessas entidades. 

O COB não se propõe a exercer o controle sobre as entidades esportivas, mas, por seu 

grande poder econômico, acaba influenciando decisivamente as Confederações, que devem 

apresentar os seus planos de trabalho à entidade para poder angariar os recursos necessários à 

sua manutenção. O COB é uma entidade privada, sem controle estatal, e tem como 

controladores as mesmas Confederações e entidades que ele, na maior parte das vezes, tem 

como suas dependentes.  

As Confederações, por sua vez, são formadas, em sua maioria, exclusivamente pelas 

Federações estaduais - com poucas exceções, tais como a CBVM e a Confederação de 

Canoagem. Seu processo decisório está baseado no voto unitário de todas as Federações, não 

importando o tamanho do Estado representado, possuindo todas o mesmo peso político, 

propiciando todo tipo de clientelismo e manipulação das Federações “menores” pelas 

Confederações. 

Essa estrutura permite que, com o apoio de 14 ou 15 pessoas em Federações chave, um 

indivíduo controle toda uma modalidade esportiva nacional e sua vinculação oficial e de 

dependência com o Comitê Olímpico Brasileiro, e com isso seja o “dono” do esporte e dos 

recursos a ele destinados, podendo permanecer no poder por bastante tempo, por vezes 

décadas. O sistema tende a ser governado pelos dirigentes e articulado de acordo com os seus 

interesses, que podem ter maior ou menor congruência com o interesse dos demais 

Stakeholders, com os clubes, atletas, praticantes e a sociedade que, por sua vez, dispõem de  

pouca influência no processo, mas pagam boa parte da conta. 
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Os argumentos favoráveis a esse sistema defendem que as modalidades esportivas 

devem ser autorreguladas e qualquer vício nelas reflete o desinteresse de seus Stakeholders 

com a entidade, cuja qualidade é compatível com a qualidade de seus Stakeholders. De acordo 

com essa corrente, o esporte deve ser melhorado a partir de uma participação mais cidadã das 

entidades, que têm voz nas Federações - e só a partir daí toda a sua estrutura poderá ser 

renovada. 

Uma alternativa ao sistema atual seria uma maior intervenção do Estado, o que não é 

bem visto por vários setores da sociedade e mesmo do esporte. O recurso público é bem 

vindo, mas não o pulso. Existe um histórico de uso político e ideólogico do esporte pelo 

Estado que supostamente é diminuído no modelo atual, e busca-se evitar que ocorra 

novamente. Uma típica organização do terceiro setor na área esportiva deve executar as 

seguintes funções (UK SPORTS, 2003): 

1. Desenvolver e implementar uma visão e plano estratégico para a modalidade 

esportiva;  

2. Promover o esporte; 

3. Administrar as regras e os regulamentos esportivos, incluindo o controle antidoping; 

4. Estabelecer e manter as ligações com as entidades esportivas internacionais; 

5. Encorajar a participação dos atletas nos vários eventos esportivos; 

6. Desenvolver talentos; 

7. Desenvolver atletas de elite; 

8. Organizar e hospedar competições esportivas. 

 

Uma Federação normalmente é formada por associações esportivas e clubes. Essas 

entidades detêm o controle da organização e elegem os Dirigentes na maior parte dos casos. 

Sua estrutura e organização permitem identificar alguns de seus Stakeholders: (1)associações 

e clubes; (2) atletas; (3) comunidade; (4) Federações internacionais; (5) governo e (6) 

patrocinadores. 

As associações e os clubes constituem a espinha dorsal da organização esportiva no 

Brasil. Por meios deles, os atletas podem iniciar a prática do esporte e participar de 

competições. A maioria das escolas de formação está nessas organizações, assim como os 

locais e a estrutura para a realização do desporto. Essas entidades constituem o ponto final do 

canal de distribuição do esporte como atividade recreativa e de competição, e seu 

fortalecimento e disseminação são importantes para a evolução do nível e do alcance do 

esporte em qualquer país. 
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Os atletas constituem outro importante grupo de influência. Seu interesse nas 

Federações é grande, pois elas em geral regulam as atividades esportivas e legitimam os 

eventos realizados, determinando também as regras de participação. Para isso, o atleta deve 

ser que ser federado, ou seja, inscrito na Federação (geralmente por um clube ou associação). 

O  ato de federar-se significa que o atleta possui capacitação para o exercício do esporte e o 

entendimento de suas regras. 

 Os atletas influenciam as Federações de três formas: a primeira, mediante seus clubes e 

associações, que muitas vezes representam diretamente um grupo ou segmento de atletas. A 

segunda, por meio de seus resultados, principalmente nos chamados esportes de alto 

rendimento, nos quais a conquista de medalhas e títulos é um importante indicador de 

avaliação da performance da organização; e, por último, o atleta é o destinatário de vários 

serviços e iniciativas das Federações, sendo um de seus principais clientes. 

Uma das características das Federações é a sua base geográfica. Toda entidade esportiva 

possui um escopo de atuação, um território, e nessa área existe uma população que tanto serve 

como fonte de novos atletas para a modalidade como também é alvo de programas sociais que 

utilizam o esporte como ferramenta de integração social e profissional. 

A maior parte das modalidades esportivas contém uma regulação global, uma 

associação internacional que regula a atividade e as competições internacionais realizadas. 

Normalmente, a relação entre as Federações é mediada por uma Confederação nacional, que 

assume o seu papel de representante das Federações locais, mas, mesmo assim, as decisões 

dos organismos internacionais - como definição de regras, acesso às competições 

internacionais, principalmente aos campeonatos mundiais e às Olimpíadas causam impacto 

sobre a prática e organização do esporte local. O Comitê Olímpico Brasileiro ajuda no 

processo de institucionalização de cada entidade brasileira.  

O Governo exerce influência sobre as Federações e Confederações, especialmente no 

Brasil, país onde grande parte dos recursos do esporte provém de verbas governamentais ou 

repasses e benefícios fiscais concedidos por lei, o que não deixa de ser recurso público 

também. Sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 16 de julho de 2001, a 

Lei nº 10.264 - conhecida como Lei Agnelo-Piva em virtude do nome de dois de seus autores, 

o então Senador Pedro Piva (PSDB-SP) e o então Deputado Federal e ex-Ministro do Esporte 

Agnelo Queiroz (PC do B-DF) - estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias 

federais do país sejam repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB); e ao Comitê 

Paraolímpico Brasileiro (CPB). Do total de recursos repassados, 85% são destinados ao COB 

e 15%, ao CPB. 
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Do montante destinado ao Comitê Olímpico Brasileiro, 10% devem ser investidos no esporte 

escolar; e 5%, no esporte universitário. A arrecadação da Lei Agnelo-Piva em 2010 foi 

dividida da seguinte maneira: 

Fundo Olímpico R$ 142.704.681 

Esporte Escolar R$ 14.270.468 

Esporte Universitário R$ 7.135.234 

COB R$ 121.298.979 

 

Em 2010, o valor total aplicado nas Confederações foi de R$ 45.709.545,00. O uso desses 

recursos ocorreu de acordo com a Figura 5 abaixo:  

 

 

Figura 5 – Lei Agnelo-Piva: Aplicação de recursos nas Confederações por ação em 2010. 

 

Fonte: COB, demonstração das aplicações dos recursos Lei Agnelo-Piva 2010 . 

 

Hoye et al.(2010) apresentam as seguintes perguntas sobre a relação do Estado com as 

organizações esportivas: 

1 - Que racionalizações os governos usam para justificar as políticas desenhadas para 

ampliar o poder de regulação do Estado sobre o esporte? 

2 – Qual é o papel das Federações e Confederações na regulação do esporte? 
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3 – Quais são as estratégias regulatórias e de governança que o Estado tem utilizado 

para atingir os objetivos por ele propostos em relação ao esporte? 

4 – Qual o impacto da atividade governamental sobre as organizações esportivas? 

 

O esporte busca também financiar-se cada vez mais por meio do patrocínio. Atletas e 

eventos usam os seus direitos de imagem e espaços publicitários para angariar recursos para 

as suas atividades, e as Confederações e Federações buscam o mesmo caminho. Com o 

advento das leis de incentivo, criou-se um argumento a mais no processo de venda dos 

patrocínios: a dedutibilidade do valor investido - embora, ao mesmo tempo, o seu escopo 

tenha sido limitado pelo que o Estado entende ser de interesse público, aumentando o poder 

desse personagem. De qualquer forma, o patrocinador influencia a governança, pois evita 

envolver-se com organizações que podem de alguma forma vir a macular a sua imagem. A 

Figura  6 sumariza os Stakeholders de uma Confederação/Federação esportiva. 

 

Figura 6 – Principais Stakeholders de uma Federação esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos tomar como exemplo a Confederação Brasileira de Vela e Motor, que em 2010 

teve como objetivos os seguintes, definidos no artigo 3° de seu estatuto: 

 
a)incentivar, orientar, dirigir e fiscalizar as práticas dos desportos da Vela e da 

Motonáutica, primordialmente no que concerne às modalidades olímpicas e pan-

americanas e das classes e categorias nacionais e internacionais organizadas;  

b) autorizar e participar da organização das competições de caráter internacional, bem 

assim das competições de caráter nacional intituladas Campeonatos Brasileiros e 

homologar os resultados finais mediante apresentação das súmulas de regatas;  

c) traduzir, publicar e difundir as regras internacionais das entidades a que estiver filiada;  

d) manter e incrementar relações com organizações congêneres de outros países e dos 

sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

e) cooperar com as entidades filiadas no desenvolvimento das atividades da Vela e da 

Motonáutica;  

Comunidade Associações e Clubes Atletas 

Confederação/Federação 

Patrocinadores Governo Federação 

internacional 
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f) representar os desportos sob sua jurisdição junto aos poderes públicos;  

g) organizar e publicar, anualmente, o registro de entidades filiadas, de associados e o 

calendário anual de regatas;  

h) participar das assembleias e reuniões do Comitê Olímpico Brasileiro e das entidades 

internacionais a que estiver filiada;  

i) cumprir e fazer cumprir a legislação e regulamentos em vigor. 

 

A suposição de que as Confederações contêm Estatutos relativamente parecidos foi 

confirmada. Analisando os que foram disponibilizados nos sites daquelas entidades 

(ressaltando que vários deles não foram encontrados, conforme indicado na Figura 7), 

constata-se que a maioria segue um mesmo padrão, a mesma ordem lógica. Não foi possível 

encontrar informações sobre a possibilidade de reeleição em alguns deles.  

  

Figura 7- Disponibilidade do Estatuto no site das Confederações. 

 

 

 

O governo da Nova Zelândia identificou nove desafios para a governança das 

organizações esportivas (SPORT AND RECREATION NEW ZELAND, 2004): 

 

1. Estruturas de governança complexas e confusas; 

2. Falta de uma abordagem sistemática de controle por parte dos Conselhos de 

Administração e Fiscal; 

3. Falta de treinamento dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 

4. Os Conselhos de Administração focam em assuntos operacionais e não estratégicos; 

5. Conselhos reativos e não proativos; 

6. Falha em definir indicadores de desempenho para a organização; 
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7. Falha em definir os papeis do Conselho e dos Executivos da entidade; 

8. Baixa expectativa sobre a performance dos membros do Conselho, pois em sua 

maioria realizam um trabalho gratuito e voluntário; 

9. Falta de um plano de sucessão para os membros do Conselho e dos Executivos da 

entidade. 

 

 

2.3 

Abordagens ao Problema da Governança Organizacional 

 

A quem serve uma organização? Esta pergunta obteve várias respostas ao longo do 

tempo. Uma organização pode servir a uma coletividade, distribuindo e coordenando o 

trabalho entre os seus membros. Pode servir aos poderosos, que distribuem encargos e tarefas 

aos seus dominados para que estes atendam aos seus objetivos por meio da produção. As 

organizações podem ser ainda mais complexas, atendendo aos interesses de outras 

organizações e sistemas representativos, que defendam o interesse de uma coletividade maior, 

estruturada no Estado e em suas instituições. Finalizando, as organizações podem servir aos 

seus Proprietários, que dela se utilizam para conseguir os seus objetivos materiais e pessoais. 

Independentemente de seus beneficiários diretos e indiretos, as organizações geram 

resultados, e como garantir o máximo de eficiência nesse funcionamento constitui um antigo 

objeto de estudo, que tem  mobilizado filósofos, cientistas políticos e, mais recentemente, 

Administradores. 

Pfeffer e Salancik chamam a atenção para a natureza de coalizão das organizações, 

salientando o seu caráter de “mercados de influência e controle” (PFEFFER & SALANCIK, 

2003, p.24). Essas entidades respondem a pressões do ambiente, negociando as demandas, 

utilizando o poder e a energia de que dispõem. Os participantes dessa coalizão entram em 

acordo enquanto conseguem extrair alguma vantagem da relação e dela se afastam quando 

não mais existe uma vantagem percebida. Os ganhos e os custos são definidos por cada 

participante e não necessariamente são os estipulados pelo gerenciamento da organização. 

Freeman (1984) explicitou o conceito de Stakeholder , como o conjunto de interessados no 

desempenho de uma organização, e é esse aspecto e essa teoria que constituem a base da 

Tese. 

A produção de bens e serviços geralmente requer a execução de muitas atividades. Ao 

conjunto de atividades que começam com a aquisição de matérias-primas e termina com a 
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venda de produtos e serviços acabados chamamos de cadeia vertical. A montagem de uma 

cadeia vertical possui grande valor estratégico, pois pode apresentar diferentes recortes com 

diferentes graus de terceirização. Besanko (2006) analisa a escolha dessas fronteiras e como 

ela afeta a eficiência da produção. 

São introduzidos dois pares de conceitos centrais nessa análise: produzir ou comprar, a 

jusante ou a montante. O primeiro par define a divisão do trabalho dentro da cadeia de valor; 

e o segundo par, a posição relativa de cada função no processo de produção.  

A decisão de terceirizar (comprar) um bem ou serviço em uma cadeia de valor deve ter 

em mente o aumento da eficiência geral. Nesse sentido, importa mais o conceito de lucro 

econômico do que o conceito de lucro contábil. 

As razões para comprar no mercado são: 

1 – As empresas fornecedoras podem possuir informações e patentes que as permitam 

produzir a um custo menor; 

2 – Elas podem usufruir de economias de escala;e 

3 – Elas podem ter avançado em sua de curva de aprendizagem. 

Alguns benefícios intangíveis também podem ser observados: 

1 – Diminuição dos custos de agência, pois os centros de custos internos não sofrem 

pressão competitiva;e 

2 – Diminuição dos “custos de influência” , que são os incorridos nas atividades para 

influenciar os custos diretos da atividade de influência. 

Os custos associados com o uso do mercado são: 

1 – Má coordenação entre as etapas da cadeia vertical; 

2 – Relutância das parcerias comerciais em desenvolver e compartilhar informações 

valiosas;e 

3 – Custo das transações. 

Para dirimir esees custos é que existem os contratos, que em sua modalidade completa 

eliminariam o comportamento oportunista. Mas existem três obstáculos para a elaboração 

desse instrumento: a racionalidade limitada, as dificuldades em especificar ou mensurar o 

desempenho e a informação assimétrica. 

Willianson (1981) defende que as organizações modernas constituíram-se por meio de 

inovações que buscaram eliminar os custos de transação, portanto uma teoria que não leve em 

conta isso estará seriamente comprometida. Ele remonta a discussão a Ronald Coase, que em 

1937 declara que o surgimento das firmas ocorre para diminuir  os custos de transação com o 
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mercado,Essas organizações então expandem-se, até que os custos de transação igualam-se 

aos custos de produção internos. 

Hansmann (2000) busca explorar as razões para a existência de diferentes formas de 

propriedade. Ele utiliza a abordagem da “Nova Economia Institucional” (New Institutional 

Economics) , que é caracterizada pelo foco nos custos de transação e de informação, e sua 

ênfase é o estudo das empresas com vários Proprietários, definidos como aqueles que dividem 

dois direitos formais: o direito de controlar a firma e o direito de apropriar-se dos lucros da 

firma, ou dos ganhos residuais.  

O controle é definido como a autoridade para determinar os aspectos da política da 

firma que não foram especificados contratualmente ex ante. Outro termo importante no 

contexto da obra examinada é o de Patrão (patrons), que são todos aqueles que transacionam 

com a firma como compradores ou vendedores de seus fatores de produção ou produtos, 

sejam indivíduos ou pessoas físicas. 

Em busca de maior eficiência, surge uma abordagem contratualista para a governança 

do setor público, na qual a ideia é de que as agências governamentais passem a ser gestoras de 

contratos e não mais entreguem diretamente os serviços. Essa é a base do New Public 

Management (NPM), que é guiada pela noção de que estruturas burocráticas privadas - no 

sentido Weberiano do termo “burocracia”, são mais eficientes do que a burocracia 

governamental (MEIER & HILL, 2005). 

O perigo dessa nova abordagem para Meier e Hill (2005) é que, “na busca para se livrar 

de burocracias governamentais ineficientes o Estado as substitui por uma burocracia do setor 

privado que é mais difícil de controlar”
6
. O declínio da burocracia no setor público é apenas 

transferido para as agências de controle e auditoria do setor privado, gerando um sistema mais 

burocrático e com menos controle que o anterior.  

Essas discussões serão fundamentais na análise do aspecto eficiência da utilização das 

entidades esportivas na implementação de políticas públicas. 

A governança é um processo de controle e delegação, no qual um indivíduo ou grupo de 

indivíduos, que tem legitimidade para exercer o poder dentro de uma organização e definir 

suas características e futuro, escolhe, incentiva e supervisiona indivíduos ou grupos para agir 

na organização, em seu interesse. Para Lethbridge (1997), a governança corporativa consiste 

                                                 
6
 “An irony of the New Public Management, therefore, is its quest to rid itself of unresponsive government 

bureaucracies actually replaces them with private sector bureaucracies that are more difficult to hold accountable 

“(MEIER & HILL, 2005,p.56). 
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nos arranjos institucionais que regem as relações entre acionistas (ou outros grupos) e as 

administrações das empresas. 

Ela torna-se relevante para a administração de empresas à medida que ocorre uma 

separação crescente entre os Administradores e os Proprietários da organização, (acionistas), 

portanto é necessário alinhar os interesses da gestão com os dos acionistas, ou outros grupos 

aos quais a Administração, de acordo com o tipo de modelo constituinte da organização, deve 

prestar contas. 

Dois sistemas clássicos de governança corporativa são normalmente identificados: o 

anglo-saxão e o nipo-germânico. O modelo anglo-saxão é caracterizado por uma diluição das 

participações acionárias, “e o mercado, através dos preços das ações, sinaliza a aprovação ou 

não em relação às administrações por parte dos investidores” (LETHBRIDGE, 1997, p.3) . 

Nesse contexto, o objetivo primordial das organizações é a geração de valor para os seus 

acionistas, em que o preço das ações incorpora todas as expectativas de retorno esperado e de 

confiança na Administração vigente. 

No modelo nipo-germânico a propriedade é concentrada, e as empresas buscam 

conciliar os interesses dos acionistas com aqueles de outros grupos que são impactados pelas 

suas atividades, como os empregados, fornecedores, clientes e comunidade, (Stakeholders). 

As discussões sobre governança corporativa passam a incluir não só como controlar os 

Gestores, mas também sobre a quem o Gestor e a empresa devem servir, se somente aos 

Shareholders, ou aos Stakeholders como um todo. 

Mas nem sempre o acionista assume a lógica de Proprietário. Muitas vezes o seu foco 

pode ser a obtenção de resultados rápidos para realizar um fluxo de caixa, ou atender a 

necessidades específicas. Com isso, a empresa poderia sacrificar a sua continuidade, seus 

empregos e produtos bem como manter o alinhamento Proprietário/Gerente. Os acionistas 

minoritários e com interesses divergentes seriam os grandes prejudicados nessa situação. 

Uma das estratégias adotadas para conseguir a congruência dos interesses do Gestor 

com os dos acionistas foi a introdução da remuneração atrelada aos resultados, ou a cessão de 

opções de compra de ações, ou mesmo a doação de ações. Com isso, esperava-se a adoção de 

uma “lógica de Proprietário” pelo acionista, o que empiricamente não foi corroborado. 

Outro ponto importante na questão da governança é a ligação entre o Conselho de 

Administração e a alta gestão da empresa. Uma das principais funções desse órgão de gestão é 

a seleção do Executivo Chefe de uma organização, mas essa atribuição fica comprometida 

pelo controle que o CEO (Executivo Chefe) em geral acaba obtendo sobre o processo, em 

face da sua influência sobre os quadros da empresa, origem provável do novo CEO. 
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Cresce também o número de investidores institucionais, que podem adotar três tipos de 

atuação sobre as empresas em que investem: de baixa intensidade, de alta intensidade ou um 

tipo híbrido de média intensidade. O ativismo de baixa intensidade não envolve participações 

acionárias expressivas em cada empresa, com a consequente participação no Conselho de 

Administração. No ativismo de alta intensidade, o investidor em geral busca uma participação 

acionária expressiva na empresa, (em torno de 5% a 15%) e o consequente assento no 

Conselho de Administração. No ativismo de média intensidade busca-se aprimorar a 

governança e uma participação maior no total de ações da empresa, porém sem uma 

militância no Conselho de Administração. A análise das discussões sobre governança no setor 

privado pode oferecer subsídios e inspiração para o tratamento da governança do terceiro 

setor (HOYE et al., 2010). 

A fragmentação do controle pode diminuir o interesse e a motivação dos Principais para 

monitorar a organização (FONTES FILHO e BALASSIANO,2008). Esse aspecto é 

frequentemente desconsiderado quando são estabelecidos sistemas de representação 

abrangentes, garantindo a todos a possibilidade de controle e opinião, mas que não 

necessariamente levam a um melhor resultado organizacional para esses mesmos Principais. 

Dessa forma, é importante adicionar elementos de “eficiência” ( práticas desejáveis)  da 

governança e não só de eficácia ( atendimento de expectativas e demandas dos Principais). 

Para esses autores os elementos seriam: a ética,a justiça, a transparência e a prestação de 

contas. 

A Teoria do Stakeholder foi desenvolvida a partir da percepção de que uma organização 

possui compromissos que ultrapassam a relação entre a propriedade e o Agente. Outros atores 

importantes têm interesses e influência sobre o futuro de uma organização e a sua 

administração. Alguns desses atores mais encontrados na literatura são: funcionários, clientes, 

os próprios Gestores, fornecedores, a comunidade em que a empresa atua e o governo, como 

representante da sociedade organizada. 

Uma boa governança seria aquela que levasse em consideração esses vários elementos, 

conduzindo a organização para além dos conceitos de eficácia e eficiência e alcançando a 

efetividade, entendida como a gestão que leva em conta os interesses de todos stakeholders 

impactados pela ação gerencial, atendendo-os. 

No caso das organizações privadas e com fins lucrativos, pode-se questionar essa 

abordagem, com as Teorias da Agência e as que tratam o fenômeno a partir da lógica dos 

custos de transação (HANSMANN,2000), o que possui um papel importante na explicação e 

sugestão de melhores práticas de governança. 
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Mas e nas organizações nas quais a eficácia não pode ser medida pelo lucro? Quando o 

controle direto pelos fundadores ou membros não é possível ou é caro? Nesse caso, outras 

teorias podem explicar melhor o fenômeno organizacional e fornecer as ferramentas para a 

determinação de uma boa governança. Cornforth (2003) e Hung (1998) identificaram várias 

teorias aplicadas ao estudo da governança organizacional e ressaltaram o fato de que elas 

fornecem apenas uma visão limitada e parcial do problema. A Tabela 6 sumariza algumas 

dessas abordagens. 

 

Tabela 6 – Perspectivas teóricas para a governança organizacional. 

 

Teoria Interesses Membros do 

Conselho 

Papel do Conselho 

Teoria da Agência Proprietários e Gerentes 

têm interesses 

diferentes 

Representantes dos 

Proprietários 

Fiscalizar  a atuação do 

Agente 

Teoria do 

Comissariado 

Proprietários e Gerentes 

têm interesses iguais 

Especialistas que 

possam agregar 

conhecimento ao 

processo decisório 

Melhorar a performance 

Teoria Institucional Os Stakeholders e a 

organização têm 

interesses diferentes 

Influenciados por 

organizações externas 

Fiscalizar a atuação do 

Agente 

Teoria da 

Dependência de 

Recursos 

Os Stakeholders e a 

organização têm 

interesses diferentes 

Selecionados pela sua 

habilidade em 

influenciar outras 

organizações 

Construir 

relacionamentos com 

outras organizações 

Teoria das Redes 

(Network Theory) 

Os Stakeholders e a 

organização têm 

interesses diferentes 

Selecionados pela sua 

habilidade em 

influenciar outras 

organizações 

Obter recursos para a 

organização 

Teoria dos 

Stakeholders 

Diferentes conjuntos de 

interesses entre os 

Stakeholders 

Representantes dos 

Stakeholders 

Compatibilizar as 

necessidades dos 

Stakeholders 

Perspectiva 

Democrática 

Diferentes conjuntos de 

interesses entre os 

Stakeholders 

Representantes não 

técnicos 

Representação da 

comunidade e 

conciliação de 

interesses 
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Teoria da 

Hegemonia 

Gerencial 

Proprietários e Gerentes 

têm interesses 

diferentes 

Representantes dos 

Proprietários 

Simbólico 

Fonte: adaptado de Cornforth( 2003). 

 
 
2.3.1 
Teoria da Dependência de Recursos 
 
 

Esta Teoria defende a importância da interdependência entre as organizações e a 

necessidade de que elas estabeleçam redes para regular e aproveitar-se dessa 

interdependência. Pfeffer e Salancik (1978) argumentam que Conselhos de Administração 

possuidores dos mesmos Conselheiros de outras grandes organizações podem alcançar 

vantagens com a obtenção de informações e mesmo de prestígio. 

 Muitos Executivos e Conselheiros seriam contratados porque incorporam suas redes de 

relacionamento às da organização, facilitando vendas, financiamentos e a celebração de 

parcerias. Isso, no entanto, pode ocasionar pelo menos duas distorções: a primeira é que o 

Agente pode passar a preocupar-se cada vez mais em aumentar a sua rede de relacionamentos, 

dado que ela é base importante do seu “capital”, e pode fazer isso em detrimento dos 

interesses da empresa a que serve. A segunda distorção é que essa rede pode começar a 

assumir características de máfia, conluio ou cartel, cujos negócios são realizados em benefício 

da rede e não das respectivas organizações nela representadas. 

A personalização das redes de contato representa um desafio em um contexto de baixa 

fidelidade por parte do trabalhador e, por processar-se nos níveis organizacionais mais altos -  

Conselho e Direção - pode gerar distorções difíceis de serem detectadas.  

No caso das organizações sem fins lucrativos, que muitas vezes dependem de doadores 

de recursos para cumprir a sua missão institucional, é comum designar representantes dos 

fornecedores de recursos, ou os próprios fornecedores para o Conselho de Administração. Em 

alguns casos, essa participação pode conferir ao Conselheiro status e uma rede de 

relacionamento útil para os seus negócios. 

No caso das organizações esportivas, existem importantes Stakeholders que 

normalmente não fazem parte dos seus órgãos gestores. O primeiro é o órgão organizador da 

atividade esportiva internacional: sem a sua anuência, a organização esportiva local perde a 

legitimidade de agir em nome da modalidade esportiva - logo é grande a influência exercida 

pelas organizações internacionais sobre as organizações esportivas locais. O segundo é o 
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Estado: o esporte no Brasil utiliza recursos públicos ou estabelecidos pelo Governo para 

executar uma parte importante de suas atividades. Pela Teoria da Dependência, os conselhos 

de entidades esportivas deveriam procurar incorporar de alguma forma conselheiros com bom 

trânsito nessas duas dimensões de Stakeholders. 

 

 
2.3.2 
Teoria da Agência 
 
 

Não podemos ter a expectativa de que os Diretores de empresas, sendo Gerentes 

do dinheiro de outras pessoas mais do que do próprio dinheiro, vão vigiar o 

dinheiro dos sócios de uma empresa com a mesma dedicação com que vigiariam o 

seu próprio dinheiro (SMITH, Adam, 1776 apud TRICKER, 2009, p.8). 
7
 

 

Para Brigham, (2001,p.39): 

Os gestores podem ter objetivos pessoais que competem com a maximização da riqueza 

do acionista, e tais conflitos potenciais de interesses são tratados pela Teoria da Agência. 

Uma relação de agência surge quando um ou mais indivíduos, chamados principais, (1) 

contratam outro indivíduo ou organização, chamado agente, para realizar algum tipo de 

serviço e (2) estes então delegam autoridade e tomada de decisões para aquele agente  

 

A Teoria da Agência tenta entender os custos envolvidos na relação Principal-Agente e 

formas de convergir os interesses do primeiro com as ações do segundo. Eisenhardt (1989) 

informa que a Teoria da Agência tem se desenvolvido ao longo de duas linhas: a positivista e 

os pesquisadores das relações entre o Principal e o Agente.  

Os pesquisadores positivistas concentram-se em identificar situações nas quais o 

Principal e o Agente podem ter objetivos diferentes, e descrevem mecanismos que limitam o 

comportamento egoísta do Agente. 

Os pesquisadores da relação entre Principal e Agente estão preocupados com a criação 

de uma Teoria Geral da Relação entre o Principal e o Agente. Utilizam intensamente métodos 

matemáticos em busca da determinação de um contrato ótimo relacionando comportamento e 

resultado. 

Complementando os desafios de gestão surgidos com a situação de agência existem dois 

outros problemas tratados pela literatura: o risco moral e a seleção adversa. O primeiro 

                                                 
7
 “The directors of companies, being managers of other people´s money, cannot be expected to watch over it 

with the same vigilance with which they watch over their own`( SMITH, Adam,1776 apud TRICKER, 2009, 

p.8)  
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problema ocorre quando o Agente não se esforça o suficiente para o cumprimento de sua 

missão, ou então não se esforça como combinado.  

A seleção adversa acontece quando o Agente não tem o conhecimento ou as habilidades 

que diz ter, e o principal não dispõe de meios para verificá-los. A motivação afeta 

principalmente a possibilidade do risco moral em uma relação de agência, pois influencia a 

disposição para o esforço do Agente. Com isso, sua produtividade cai, e seu 

comprometimento com os objetivos do Principal também. 

Eisenhardt (1989) discute também sobre o que é mais eficiente: o contrato de trabalho 

orientado para o comportamento e a inclusão do funcionário na empresa, baseado em um 

salário e na governança hierárquica, ou o contrato orientado por resultados, baseado em 

comissões, opções de ações e bonificações, que premia os funcionários por sua colaboração 

efetiva para a empresa em um período. 

O artigo seminal dessa abordagem foi publicado em 1976, com o título “Theory of the 

Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Strucuture”, de Michael C. Jensen 

e William H. Meckling (JENSEN & MECKLING, 1976), e é um dos mais referenciados nos 

últimos 30 anos. Ele reinicia o interesse pela chamada Teoria da Firma, um campo em que 

Ronald Coase (1990) foi o pioneiro. A partir desse artigo, popularizou-se o uso de opções de 

ações como ferramenta de compensação de Executivos. Ele possui uma visão contratualista 

das relações e uma premissa de racionalidade dos Agentes. 

Os autores abordam os progressos recentes na Teoria da Firma em relação a três 

aspectos: direitos de propriedade, agência e finanças, e de como tais progressos ajudam no 

desenvolvimento de uma Teoria da Estrutura de Propriedade da Firma. A análise procura 

também esclarecer várias temáticas comuns na literatura, tais como: “ separação entre 

propriedade e controle”, “responsabilidade social”, a definição da função objetiva de um 

negócio, a determinação de uma estrutura de capital ótima, a especificação do conteúdo de 

acordos de crédito e  a Teoria Geral das Organizações. 

O que até então era considerado uma Teoria da Firma, na verdade é mais uma Teoria 

sobre os mercados nos quais ela funciona. A Firma é uma espécie de caixa preta que obedece 

às condições impostas pelos inputs e outputs do mercado e são maximizadoras de lucro ou, 

mais especificamente, do valor presente da organização. O que a Teoria não explica é como 

os objetivos conflitantes dos participantes individuais da firma são postos em equilíbrio. 

Um caminho para o estudo desse conflito é focar nos direitos de propriedade envolvidos 

em uma firma. Eles são especificados geralmente mediante contratos (explícitos ou 
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implícitos), e o comportamento individual nas organizações, incluindo o comportamento dos 

Gerentes, vai depender da natureza desses contratos. 

Nesse momento, Jensen e Meckling (1976) introduzem o conceito de “relação de 

agência”, central em toda a sua análise. A Relação de Agência é um contrato no qual uma ou 

mais pessoas - chamadas de “Principais”- contratam outra pessoa - doravante chamada de 

“Agente” - para realizar algum serviço em seu nome, serviço esse que envolve a delegação de 

autoridade no processo decisório do Principal para o Agente. 

Se ambas as partes forem maximizadoras de utilidade, existe uma boa razão para crer 

que o Agente nem sempre agirá no melhor interesse do Principal.
8
 O Principal pode limitar 

essas divergências estabelecendo incentivos e controles para restringir a atividade egoísta do 

Agente. O recurso equivalente à redução de riqueza experimentada pelo Principal em seu 

esforço para colocar o Agente alinhado com os seus interesses é o que chamamos de custo de 

agência. 

Os custos de agência, portanto, seriam a soma dos seguintes elementos: os gastos de 

monitoramento do Agente pelo Principal, os gastos com as recompensas dadas ao Agente para 

que ele aja no interesse do Principal e o custo da divergência de opinião, (não de interesse) 

entre o Principal e o Agente. Note-se que o problema da indução do Agente para que aja no 

interesse do Principal é um problema universal, pertinente a qualquer organização. 

É importante lembrar que a maioria das organizações são ficções legais, que servem de 

local para um conjunto de relações contratuais entre indivíduos. A empresa privada é uma das 

formas de ficção legal, caracterizada pela existência de direitos sobre ela, que podem ser 

alienados em frações (ações ou títulos) e transacionados sem permissão dos outros indivíduos 

contratantes. Vista dessa forma, não faz sentido tentar distinguir coisas que são “de dentro” da 

firma e coisas que são “de fora”. O que existe é uma multiplicidade de relações complexas  

(contratos)  entre uma ficção legal (a firma) e os Proprietários do trabalho, material e capital, 

além, é claro, dos consumidores de seus produtos e serviços. 

A firma não é um indivíduo. É uma ficção legal que serve como o foco de um processo 

complexo, no qual os objetivos conflitantes dos indivíduos são postos em equilíbrio, em uma 

estrutura de relações contratuais. Nesse sentido, o “comportamento” da firma é semelhante ao 

“comportamento” do mercado, ou seja, é o produto de um complexo processo de equilíbrio. 

                                                 
8
 “Agency Theory involves a contract under which one or more persons ( the shareholders) engage another 

person (the directors) to perform some service on their behalf which includes delegating some decision making 

authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe 

the agent will not act always in the best interests of the principal”( JENSEN & MECKLING, 1976) 
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Uma das limitações dessa Teoria é a dificuldade de aplicá-la em casos de propriedade 

difusa (FONTES FILHO & BALASSIANO, 2008) com a consequente necessidade do 

desenvolvimento de outras abordagens para a questão da governança. Outra restrição é o 

entendimento unidimensional da relação Principal-Agente como uma relação utilitária em sua 

essência, descartando a multiplicidade de necessidades, intenções e expectativas dos Agentes. 

O sistema de recompensas preconizado pela Teoria da Agencia pode levar o Agente a uma 

aversão ao risco, pois ele tenderia a maximizar apenas os fatores e o horizonte temporal da 

avaliação. Outro fator não considerado em profundidade pela Teoria é a possibilidade de o 

Agente e o Principal terem os mesmos objetivos, o que é possível em organizações com 

participação de voluntários, como as organizações esportivas, ou mesmo funcionários vindos 

do esporte ou aficionados pela modalidade.  

 

 

2.3.3 
Teoria do Comissariado (Stewardship) 
 

 

A Teoria do Stewardship (DONALDSON, 1990) defende que, ao contrário do proposto 

pela Teoria da Agência, que pressupõe um comportamento naturalmente egoísta por parte do 

Gestor, os Administradores em geral estão imbuídos da vontade de realizar um bom trabalho, 

não havendo um problema de motivação e sim de definição estratégica dos rumos e objetivos 

da organização, a serem maximizados pelo Executivo. 

Tricker (2009) ressalta o caráter legalista dessa concepção teórica, segundo a qual os 

direitos e deveres do Agente estão definidos na lei e no contrato de trabalho firmado com a 

empresa, não havendo motivos para que as partes descumpram o que foi estipulado de livre 

vontade por ambas. É uma Teoria que reflete as ideias clássicas sobre governança e tem como 

base o pressuposto de que é possível confiar no Gestor.   

Essa Teoria, não leva em consideração o papel do conflito, do poder e da ideologia nas 

organizações e da diversidade de valores existentes entre os Executivos. É uma teoria 

normativa, que não necessariamente descreve os processos de gestão como efetivamente 

ocorrem. No entanto essa abordagem justifica a responsabilização pessoal do administrador 

pelos atos executados como Gestor e que possam gerar prejuízos para os acionistas ou para a 

sociedade. Esse princípio está presente em vários sistemas legais (TRICKER,2009), inclusive 

na legislação brasileira. 
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Um exemplo está na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), cujo artigo 158 

trata da responsabilidade dos administradores:  

 “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que  

contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde,  

porém, civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder:  

 I – dentro de suas atribuições e poderes, com culpa ou dolo;  

 II – com violação da lei ou do estatuto”. 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm). 

 

 

2.3.4 
Teoria Institucional 
 

 

A Teoria Institucional parte de uma abordagem em que as “características relacionais e 

materiais são constituídas, ganham poder e são constrangidas por elementos virtuais que 

elas por sua vez produzem e reproduzem”  (SCOTT, 2007, p.464). Os aspectos culturais e 

históricos passam a ter um grande papel na determinação do comportamento gerencial, 

alinhado ou não aos interesses da organização. Ele seria mediado pelas convenções informais 

e regras sociais da empresa. 

Desse modo, as formas de governança seriam instituições forjadas ao longo da 

constituição da organização estudada e ao mesmo tempo atuariam como elemento de 

reprodução e defesa do status quo. A racionalidade e os Agentes teriam um papel secundário 

no desenho organizacional que seria historicamente determinado. 

A Teoria Institucional compreende diversos aspectos nas relações da organização com o 

ambiente, e, como esta, reage a processos institucionais. Essa perspectiva demonstra como 

certos comportamentos (nonchoice) forçados pelo ambiente e não pela escolha acontecem e 

persistem, sem que contribuam para o funcionamento da organização, mas simplesmente 

porque estão amparados em hábitos, conveniências e obrigações sociais. Em outras palavras, 

as organizações, simplesmente, sucumbem a pressões ambientais normativas e coercitivas. 

Também aponta o impacto de pressões culturais, sociais e do Estado no comportamento 

organizacional, em oposição à influência da escassez de recursos e das forças do mercado, 

assim como os efeitos de regras e da história na reação da organização a limitações ambientais 

(OLIVER, 1991). 
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Instituições são compostas de diversos elementos, que variam de uma para outra, assim 

como sofrem alterações com o passar do tempo. Cada teórico institucional enfatiza uma classe 

de elementos de acordo com sua área de estudo. Para dar coesão ao campo, Scott (2004) 

agrupou esses elementos em três pilares: reguladores, normativos e cultural-cognitivos. 

A capacidade de escolha organizacional é limitada por diversas pressões externas. Os 

diversos ambientes são coletivos e interligados, as organizações devem reagir a demandas 

externas para garantir sua sobrevivência. Nesse sentido: “o principal assunto da perspectiva 

institucional é que a sobrevivência de uma organização requer sua conformidade com normas 

sociais de comportamentos aceitáveis” (CAVALESKI e DIRSMITH, 1988, p. 563 apud 

OLIVER 1991 p. 150) 

O comportamento organizacional pode estar pautado não apenas por processos de 

mobilização de interesses, mas também por uma aceitação subconsciente de valores e práticas 

institucionalizadas. Aspectos culturais e históricos possuem um papel de destaque na 

determinação do comportamento gerencial, alinhado ou não aos interesses da organização, 

que são mediados por convenções informais e regras sociais da empresa. 

A delegação de tarefas é a grande característica da organização, que demanda 

mecanismos de controle e coordenação, pois envolve pessoas que possuem interesses e 

objetivos que não necessariamente coincidem com os organizacionais. Outra dificuldade e 

risco é o fato de que as necessidades individuais não permitem que os indivíduos se 

concentrem, inteiramente, nos objetivos que lhes foram delegados.  Também “é necessário 

que as relações dentro da estrutura sejam determinadas de uma forma na qual os indivíduos 

sejam intercambiáveis e a organização fique livre da dependência de qualidades pessoais” 

(SELZNICK, 1948, p. 25). 

 

2.3.5 
Teoria da Hegemonia do Administrador 
 

 

A Teoria da Hegemonia Gerencial (MACE, 1971), localiza o centro do poder 

organizacional na alta Direção, que estaria sempre empenhada na defesa de seus interesses e 

privilégios, manobrando o Conselho de Administração e as estratégias da empresa no sentido 

do aumento e defesa do seu poder.  O Agente captura a organização e a usa e aos seus 



52 

 

recursos de forma a ampliar sua base de apoio e benefícios recebidos. Mesmo que não 

efetivamente hegemônico, esse projeto de poder orientaria as ações do Gestor. 

O Administrador pode fazer uso dos recursos e da sua liberdade de utilizá-los para gerar 

poder político e colocar-se como negociador entre as partes principais da organização, e com 

isso avançar uma agenda de interesses próprios e de consolidação do poder. Nas organizações 

do terceiro setor essa possibilidade é ainda maior pela pulverização dos Stakeholders e pela 

inexistência da métrica do resultado financeiro para a avaliação dos resultados.  

Por outro lado, o medo em relação à captura da organização pelos Agentes leva à 

manutenção do elemento voluntário nas organizações do terceiro setor, contrabalançando os 

interesses pessoais dos profissionais que nela trabalham. Esses interesses não convergem com 

os da organização em sua totalidade e precisam ser administrados. 

 
Figura 8 – Ciclo da hegemonia do Administrador. 

 

 
 

 
2.3.6 
Teoria do Stakeholder 
 
 

Para Freeman (1984),  um Stakeholder é qualquer individuo ou grupo que pode afetar 

ou ser afetado pelo alcance dos propósitos da organização. Os Stakeholders incluem os 

empregados, clientes, fornecedores, acionistas, bancos, ambientalistas, governo ou qualquer 

grupo que pode ajudar ou prejudicar a organização. 

O objetivo de uma organização dentro dessa Teoria só pode ser alcançado levando em 

conta os interesses dos grupos acima enumerados. O papel da Administração seria o de 

Nomeiam o 
administrador 

Administrador 
tem acesso 

aos recursos 

Administrador 
mobiliza os 
recursos em 
seu interesse 

Administrador 
passa a 

gerenciar os 
principais 

Voluntários 
Ou Principais 
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mediar esses interesses, gerando uma ação resultante que maximize o bem estar geral. A 

fidelidade do trabalhador seria dedicada à organização e não somente ao acionista; e a 

maximização do lucro, um dos vetores de atuação, a ser ponderado com os demais. 

A Teoria do Stakeholder acaba legitimando a figura do Gestor e a do Conselho de 

Administração como a de um broker “neutro” de interesses diversos (inclusive os seus 

próprios). Ela não é uma teoria de poder e sim sobre como o Administrador deve usar o poder 

a ele conferido no interesse geral da sociedade. Ela acaba colocando o Gestor no topo da 

pirâmide, o que em vários casos, dada a propriedade difusa, acaba acontecendo. 

A abordagem do Stakeholder pode servir também para um processo de 

institucionalização dos Gestores, transformando o que era originalmente uma delegação em 

fonte de poder, que se institucionaliza por meio da manipulação dos interesses dos 

Stakeholders e do sequestro e utilização dos benefícios organizacionais em proveito próprio. 

De qualquer modo, a identificação dos Stakeholders mantém a sua importância, seja para 

salientar as forças que influenciam o Gestor, ou para localizar as forças que por ele devem ser 

influenciadas. 

Hums & MacLean (2009) sugerem uma metodologia para lidar com os Stakeholders de 

uma organização esportiva: o método SLEEPE (Social, Legal, Economic, Ethical, Political, 

Educational). Utilizando este modelo, o Gestor pode entender qual o impacto de suas 

decisões. O aspecto social reflete o caráter público e comunitário da atividade esportiva, logo 

as decisões tomadas repercutem na sociedade aumentando ou diminuindo a credibilidade, a 

prática e a audiência de uma determinada modalidade. 

A dimensão legal é relevante, pois o esporte é regido por regras, que, por sua vez, estão 

subordinadas à legislação local, razão pela qual sua aplicação também pode ter repercussões 

na esfera jurídica. Nesse contexto, um julgamento ou decisão no âmbito esportivo pode servir 

de base para uma ação judicial, estabelecendo direitos; um procedimento esportivo pode 

conflitar com o ordenamento legal, sendo, portanto, anulável por iniciativa de uma das partes; 

um procedimento administrativo pode sofrer a influência do ordenamento jurídico local, pois 

o poder público pode exigir uma determinada prestação de contas ou escrituração. A 

inobservância dessa dimensão, muitas vezes sem a intenção de descumpri-la, é uma relevante 

fonte de problemas para as organizações esportivas. 

A dimensão econômica é considerada em face da necessidade de a organização 

esportiva obter recursos financeiros para a consecução dos seus objetivos. Fatores como o 

retorno de imagem para os patrocinadores, o entretenimento da audiência e a eficiência 
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operacional dos recursos, bem como o alcance dos resultados esportivos propostos servem 

como parâmetros de efetividade da entidade.  

A dimensão ética é a mais complexa e desafiante para os Gestores esportivos (HUMS & 

MacLEAN, 2009). O esporte possui um papel educacional e de socialização importante e 

deve primar pelos mais elevados padrões éticos em suas práticas. A vitória deve ser obtida 

dentro de uma disputa justa e leal, mas a violação desses princípios é de difícil detecção, e a 

existência de interesses comerciais e econômicos associados ao esporte cria novos estímulos a 

uma prática antiética. 

As pessoas gostariam de acreditar em uma prática esportiva ética e honesta, contudo 

existem problemas concretos de governança nesse aspecto a serem enfrentados, e eles estão 

sumarizados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Questões éticas na governança do esporte. 

 

QUESTÕES  

Corrupção, apostas, trapaças, fixação de resultados 

Paternalismo, nepotismo, favorecimentos por amizade e discriminação por inimizades 

Abuso físico ou verbal 

Expectativa de que os atletas sejam modelos para a sociedade 

Doping 

Uso excessivo de álcool 

Discriminação racial 

Violência do espectador 

Pais abusivos ou agressivos 

Uso antiético da ciência e tecnologia 

Distúrbios alimentares 

Demandas dos patrocinadores 

Exploração sexual da imagem ou dos próprios atletas 

Violência entre os praticantes do esporte 

Táticas de jogo questionáveis 

Papel da mídia 

Fonte: HUMS & MacLEAN, 2009. 
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Dois destaques importantes devem ser feitos no quesito ético: a questão da violência no 

esporte e o fato de o esporte envolver jovens em formação. Atos violentos e agressivos são 

reportados regulamente na mídia esportiva e na policial também. Hums & MacLean (2009) 

listam as principais políticas para reduzir a violência no esporte e, dessa forma, atender às 

expectativas de todos os Stakeholders envolvidos: fornecimento de modelos de 

comportamento não agressivos para os atletas jovens; criação de regras de baixa tolerância 

para atos violentos; aplicação de penalidades severas para atletas, árbitros e treinadores 

envolvidos em ações violentas; aplicação de penalidades e sanções para técnicos e dirigentes 

que estimulem a violência; retirada do cenário esportivo de qualquer estímulo ou sugestão de 

agressão; e treinamento e prática que desenvolvam o controle emocional dos atletas. 

A organização Kids First Soccer recomenda medidas para diminuir o risco de um 

comportamento violento, tais como: o banimento de bebidas alcoólicas; o estímulo à presença 

das famílias nos eventos esportivos; a garantia de que a mídia não contribua para aumentar as 

tensões relacionadas à competição esportiva; o destaque do caráter de busca pela excelência 

na prática do esporte, minimizando o confronto com o adversário e multando ou banindo os 

espectadores indisciplinados (KIDS FIRST SOCCER, 2011). 

A dimensão política envolve a conciliação dos interesses da base de poder do Gestor da 

organização. Essa necessidade pode levar a práticas clientelistas de gestão, em que o 

atendimento de demandas pontuais dos atores políticos dilui os esforços e diminui a 

consistência da ação da entidade e sua eficiência. Por outro lado, a ausência de apoio político 

impossibilita, da mesma forma, a continuação dos programas e projetos.  

A última dimensão é a educacional. O esporte busca formar o atleta para cada  

modalidade escolhida, o que implica adestramento na atividade e doutrinamento na filosofia e 

regras seguidas por seus praticantes. O ensino tem um papel fundamental nisso, e é um 

programa contínuo dentro das organizações esportivas. Além disso, vários governos buscam 

utilizar o esporte como ferramenta de educação para a cidadania ou mesmo como estímulo à 

profissionalização e à frequência escolar. 

De acordo com Mitchells, Agle e Wood (1997), não há consenso em torno do que 

Freeman (1984) chama de “princípio de quem e o que realmente contam”. Na literatura há 

definições mais amplas que acabam englobando basicamente todos como Stakeholders. A 

necessidade é de uma teoria que consiga separar os Stakeholders dos não Stakeholders. 

Sugerem que a questão do grau de prioridade que os Gestores dão aos pedidos de diferentes 

Stakeholders (saliência) vai além de sua mera identificação. 
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Alguns atributos são usados para identificar diferentes tipos de Stakeholders, de 

acordo com a posse de um, dois ou dos três. São eles: poder, legitimidade e urgência. É 

importante diferenciar os grupos que possuem a habilidade de influenciar o comportamento 

da firma e aqueles que simplesmente possuem demandas. A potencialidade de um grupo para 

tornar-se tornar Stakeholder também deve ser observada.  

Acadêmicos buscando uma definição de menor escopo costumam focar a legitimidade 

do Stakeholder baseados em contratos e demais normas, enquanto os que trazem definições 

mais amplas enfatizam o poder de influenciar o comportamento da firma. Isso indica que 

poder e legitimidade devem fazer parte do modelo de identificação. 

A proposta de Mitchells, Agle e Wood (1997) é demonstrar como poder e legitimidade 

combinam entre si e como, juntos com a urgência, criam diferentes tipos de Stakeholder. Para 

melhor entender o “princípio de quem e o que realmente contam”, precisa-se avaliar a relação 

dos Gestores com os stakeholders, tanto atual como potencial, no que concerne à ausência ou 

presença dos três atributos. 

A concepção de poder é baseada no conceito de Weber (1947) e Dahl (1957) e possui 

três dimensões: coercitiva, utilitária e normativo-simbólica. Basicamente, é fazer com que 

algum ator social aja de alguma maneira que ele normalmente não agiria. Possui caráter 

transitório: pode ser adquirido ou perdido. A legitimidade é definida por Suchmann (1995: 

574) como a “percepção de que as ações de uma entidade são desejáveis e adequadas dentro 

de um sistema socialmente construído de normas e valores”. A urgência é o grau em que as 

demandas do Stakeholder requerem ação imediata, só existindo quando a relação ou demanda 

em questão é sensível ao tempo e importante ou crítica para o Stakeholder. 

São variáveis socialmente construídas; não existem objetivamente. O Stakeholder 

pode ter poder e não saber, ou então não querer utilizá-lo. No entanto, quando ele sabe de seu 

poder e quer usá-lo, torna-se de grande saliência. O Gestor modera as relações apresentadas. 

Apesar da possibilidade de identificação, é ele quem determina que Stakeholder é saliente. A 

saliência muda com o tempo, por isso os autores propuseram um modelo dinâmico. 

Em relação aos tipos de Stakeholder de acordo com esse modelo, os grupos que não 

apresentam nenhum dos três atributos em relação à firma não possuem saliência para os 

Gestores, por isso não devem ser levados em consideração. 

Os de baixa saliência são os latentes, aqueles que só possuem um dos atributos. 

Dormentes só possuem poder. Discricionários só possuem legitimidade. Demandantes só 

possuem urgência. Os moderadamente salientes possuem dois atributos e são chamados de 

expectantes. Dominantes possuem poder e legitimidade, e muitos acadêmicos tentam colocá-
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los como os únicos existentes. Dependentes possuem demandas legítimas que são urgentes. 

Perigosos possuem urgência e poder, costumam usar medidas coercitivas. Os de alta saliência 

possuem os três atributos e são chamados definitivos.  

Apesar da identificação dos grupos por meio dos atributos, são os Gestores que 

definem qual Stakeholder é saliente e com isso receberá atenção por parte da gerência. As 

características gerenciais são as moderadoras dessas relações.  
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3 
METODOLOGIA 

 

Como avaliar a governança das organizações esportivas e identificar as melhores 

práticas? No capítulo anterior foram descritas as abordagens teóricas sobre o assunto. Neste 

capítulo será explicado como as informações foram obtidas e tratadas para, em conjunto com 

a teoria, formar a Tese. É uma pesquisa qualitativa baseada na análise de documentos e 

entrevistas. 

  

3.1 

Pressupostos Epistemológicos 

 

Epistemologicamente, a presente Tese parte do princípio do pragmatismo, tal como 

definido por Creswell:  

 

As alegações de conhecimento surgem a partir de ações, de situações e de conseqüências, e não de 

condições precedentes (como no positivismo). Há uma preocupação com as aplicações – o que funciona - 

e soluções para os problemas. Em vez de os métodos serem importantes, o problema é o mais importante, 

e os pesquisadores usam todos os meios para entender o problema (CRESWELL, 2007,p.29). 

 

 

Para Goshal (2005), as teorias em ciências sociais são como um apoio que utilizamos 

enquanto nos forem úteis para caminharmos por um determinado terreno, mas que podem 

perder a sua utilidade, quando o terreno muda, e podem voltar a ter relevância, em terreno 

semelhante. Dessa forma, a presente Tese é resultado de um amplo processo de levantamento 

de dados, realizado a partir de fontes variadas. O intuito foi buscar a melhor informação 

possível sobre o assunto, bem como promover uma sensibilização crescente sobre o tema. 

A abordagem foi facilitada pelo envolvimento do autor com o assunto, pois tem 

exercido a direção de uma Federação esportiva desde 2005 - como Vice-Presidente da 

Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro no período 2005- 2010 e como Presidente da 

mesma entidade desde 2011. No exercício dessas funções, o autor conviveu por mais de cinco 

anos com alguns dos atores entrevistados e assistiu a algumas das situações aqui relatadas. O 

autor também é membro do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Vela e Motor 

(CBVM) desde 2007 e representou a mesma Confederação em algumas reuniões do Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB). 

 O envolvimento objetivo do autor com os temas e situações abordadas na Tese foi a 

principal fonte de motivação para a sua realização e facilitador do acesso aos indivíduos e 
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informações que subsidiaram sua elaboração. Todavia, o autor não ignora que essa 

proximidade pode trazer vieses tanto à coleta quanto à análise dos dados, por isso buscou, ao 

longo de todo processo de pesquisa, manter-se o mais objetivo possível na busca dos relatos e 

informações.           

           

 

 

3.2 
Tipo de Pesquisa Utilizado 
 

A pesquisa pode ser caracterizada como do tipo qualitativo, no sentido proposto por 

Denzin & Lincoln (2000, p.8): “a palavra qualitativa implica uma ênfase na qualidade das 

entidades e processos e em significados que não são examinados ou mensurados em termos de 

quantidade, intensidade ou freqüência”. Nesse sentido, pode-se afirmar, com Creswell (2007, 

p37), que “a pesquisa qualitativa começa com suposições, uma visão de mundo e a 

possibilidade do uso de lentes teóricas, e o estudo dos problemas de pesquisa a partir dos 

significados que os indivíduos e os grupos dão aos problemas sociais e humanos”. 

  

De acordo com Flick (2000 apud Goulart e Carvalho, 2007), a pesquisa qualitativa é um 

rótulo utilizado para abarcar diversas abordagens de pesquisa em Ciências Sociais, como: a 

hermenêutica, a reconstrutiva ou a interpretativa. 

Para Denzin e Lincoln (2000), o pesquisador que utiliza esse método desempenha um 

grande número de tarefas - desde a realização de entrevistas e observações, interpretação de 

documentos, até a reflexão e introspecção intensas – assim como deve situar e 

recontextualizar o projeto de pesquisa no âmbito das experiências compartilhadas com os 

sujeitos do estudo. A tabela abaixo sumariza os pressupostos da pesquisa qualitativa. 
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Tabela 8 – Pressupostos da pesquisa qualitativa (adaptado de Goulart e Carvalho, 2007, p. 124). 

 

 

 

 

Goulart e Carvalho (2007, p. 125), apresentam os seis passos que devem ser seguidos na 

realização de pesquisas qualitativas, passos estes utilizados pelo Doutorando para guiar seu 

trabalho: 

 

1- Estágio de reflexão: identificação de um tópico de estudo que seja do interesse do 

pesquisador. A questão de pesquisa surge de problemas observados no tópico. 

 

2- Estágio de planejamento: definição da estratégia para abordagem do problema. 

Refinamento da questão de pesquisa. Redação do projeto de pesquisa. 

 

3- Estágio de entrada: identificação daqueles que detêm conhecimento sobre o assunto, 

que compreendem o fenômeno. Escolha dos sujeitos e entrada no campo de pesquisa. 

 

•A realidade é subjetiva e múltipla. 
Ontológicos – Qual é a 
natureza da Realidade? 

•O pesquisador interage com o objeto ou sujeitos 
do estudo. 

Epistemológicos – Qual é 
a relação do pesquisador 
com o objeto ou sujeitos 

do estudo? 

•São assumidos e compõem o estudo. 
Axiológicos – Qual é o 

papel dos valores? 

•Informal. Definições emergem no processo. Voz 
pessoal. Ênfase em termos e expressões 
qualitativas. 

Retóricos – Qual é a 
linguagem da pesquisa? 

•Processo indutivo, inter-relação de fatores. 
Contextualização, padrões e teorias 
desenvolvidas para o entendimento. Acurácia e 
consistência mediante verificação e força da 
argumentação teórica. 

Metodológicos – Qual é o 
processo de pesquisa? 
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4- Estágio de coleta de dados: coleta e análise ocorrem de forma praticamente 

simultânea. Possui as seguintes etapas: A) Critério de adequação e propriedade dos 

dados: adequação é alcançada quando os dados coletados atingem um ponto de 

saturação e variação suficientes para compreensão dos fenômenos. A propriedade  

refere-se à pertinência das informações, que podem possibilitar a construção de um 

modelo conceitual do fenômeno; B) Explicitação do caminho seguido: atende à 

necessidade de que outros interessados possam reconstruir o processo pelo qual as 

conclusões foram alcançadas; e C)Verificação: busca assegurar ao próprio pesquisador 

a pertinência de sua investigação. 

 

5- Estágio de saída: a intensidade da vivência compartilhada com o objeto e/ou sujeitos 

de pesquisa pode afetar a sensibilidade do pesquisador. O campo investigado deve ser 

olhado em perspectiva, com o afastamento do pesquisador. 

 

6- Estágio de redação: descrição de todo o processo de pesquisa realizado, 

convincentemente argumentado, apresentando  sistematicamente os dados e a análise 

de modo a sustentar os achados e restringir explicações alternativas. 

 

Especial atenção foi dispensada a estudos que fornecessem dados secundários relevantes 

para a formação de um quadro mais completo sobre a governança do esporte no Brasil e suas 

relações com o Estado. Nessa etapa foram utilizados os seguintes materiais: livros, teses, 

dissertações e artigos. As principais palavras-chave foram: “governança”; ”olimpismo”; 

”terceiro setor”; ”accountability”; “organizações esportivas”; ”Federações esportivas”; 

”Teoria do Stakeholder”e “Teoria Geral do Estado”, sem prejuízo da inclusão  de  outras 

palavras-chave, que surgiram em virtude do encaminhamento da pesquisa. 

 Essa síntese resultou no formato de um modelo de análise que influenciou a seleção das 

informações então coletadas na pesquisa de campo. 

Como estratégia de coleta de dados, realizou-se também uma pesquisa documental, que 

utilizou como fonte documentos internos das Confederações esportivas, Comitê Olímpico 

Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro, Tribunal de Contas da União e Federações 

esportivas e convênios com o Estado. Oitenta e dois Estatutos foram analisados em busca da 

identificação de questões tais como: a quem se destina a organização? Como ela é 

estruturada? Como é governada? Que Stakeholders são explicitamente mencionados em seu 

texto? Como eles exercem o controle sobre a organização?  
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Executou-se uma pesquisa de campo em complemento à pesquisa documental, com o 

levantamento de dados primários por meio de entrevistas e questionários aplicados aos 

dirigentes, técnicos e atletas. 

A natureza do processo de pesquisa qualitativa abre margem para a emergência de 

novos conhecimentos e questões que podem ajudar na resposta a pergunta de pesquisa 

(CRESWELL, 2007). Dessa forma, o roteiro de entrevistas e a lista de pessoas entrevistadas 

foram sendo alterados, ao longo da execução do trabalho de campo. 

 

3.3 
Campo e Sujeitos de Pesquisa 
 

 

O campo da pesquisa foi composto pelas organizações esportivas e suas relações com os 

seus Stakeholders, em especial o Estado, abordadas principalmente, mas não exclusivamente, 

pela ótica do Iatismo. O aspecto analisado foi a governança dessas instituições e sua 

implicação na relação com os diversos Stakeholders.  

As entrevistas foram realizadas com atores representativos do meio esportivo, com 

grande conhecimento sobre o tema pesquisado e pontos de vista diferentes. Os dados obtidos 

auxiliaram, sobremaneira, na compreensão do fenômeno estudado e permitiram construir 

práticas e definições que podem contribuir para as propostas de resolução do problema de 

governança das organizações esportivas. Foram entrevistadas 26 pessoas das quais 15 

pediram anonimato, principalmente atletas em atividade. Optou-se por manter todos os 

entrevistados no anonimato. 

 

Tabela  9   –  Suje i tos  en t revis tados .  

 

No me  Funçã o  

Ent r ev i s t ad o  1  (E1 )  P a r t i c ip o u  d e  t r ê s  O l imp íad as .  A p a r t i r  

d e  2 0 02  se  to rno u  e mp resá r io  d o  

e sp o r t e .  T amb é m a t uo u  co mo  d i r ige n te  

e sp o r t ivo .  É  exec u t i vo  d e  u ma  grand e  

e mp resa  d e  en t r e t en i me nto  d o  B ras i l .  

En t r ev i s t ad o  2  (E2 )  J o rna l i s t a  e  p ro d uto r  d e  P ro grama  

so b re  i a t i s mo  e m e mi sso ra  b r a s i l e i r a ,  
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co m ma i s  d e  u ma  d écad a  no  a r .  

En t r ev i s t ad o  3  (  E  3)  Med a lha  d e  Ouro  e m J o go s  Ol í mp ico s ,  

T écn ico  d e  nu me ro so s  a t l e t a s ,  

d i r igen te  e sp o r t i vo  

Ent r ev i s t ad o  4  (  E  4)  D i r ige n te  e sp o r t ivo  e m a t i v id ad e . (  

P r e s id en te  d e  Co nfed e r ação ) .  

 

En t r ev i s t ad o  5  (E5 )  

P a r t i c ip o u  d e  q ua t ro  Ol i mp ía d as ,  co mo  

a t l e t a  e  d ep o i s  co mo  Co o rd enad o r  

T écnico  d a  eq u ip e  b r as i l e i r a  d e  ve la .  

Ocup o u  d ive r so s  ca rgo s  na  ge s t ão  

e sp o r t iva ,  en t r e  e l e s :  S ec re t á r io  

Nac io na l  d e  Esp o r t e s  e  D i r e to r  d e  

P o l í t i ca s  d e  Esp or t e  e  T ur i s mo  d o  

Mini s t é r io  d o  T ur i s mo .  

Ent r ev i s t ad o  6  (E6 )  J o rna l i s t a  e sp o r t ivo ,p r e senc io u  vá r i a s  

O l i mp íad as  e  Co p as  d o  Mu nd o ,  D i r e to r  

d e  Esp o r t e s  d e  uma  Re d e  d e  T e lev i são  

B ras i l e i r a .   

En t r ev i s t ad o  7  (E7 )  

P ro fe sso r  d e  marke t in g  e sp o r t ivo ,  1 5  

ano s  d e  exp e r i ênc ia  co m o  e sp o r t e ,  

p r ime i ro  co mo  exec u t i vo  d e  marke t in g  

e  a tua l me nte  co mo  ge s to r  d e  ca r r e i r a  

d e  a t l e t a s  d e  fu t eb o l  p ro f i s s io na l .  

En t r ev i s t ad o  8  (E8 )  

Of ic i a l  d e  Re ga ta ,  t écn ico  d e  i a t i s mo ,  

d i r igen te  e sp o r t i vo .  

Ent r ev i s t ad o  9  (E9 )  

Ges to r  p ro f i s s io na l  d e  C o n fed e ração  

e sp o r t iva .  

Ent r ev i s t ad o  1 0  (E10 )  Di r ige n te  e sp o r t ivo  e m a t i v id ad e . (  

P r e s id en te  d e  Co nfed e r ação ) .  

En t r ev i s t ad o  1 1  (E11 )  Di r ige n t e  d o  Comi tê  Ol í mp ico  

B ras i l e i ro .  

Ent r ev i s t ad o  1 2  (E12 )  At l e t a  o l í mp ico  e m a t i v id ad e  ( i a t i s mo ,  

co m med a l has  e m J o g o s  Ol í mp ico s  o u  

P an-a mer icano s ) .  

En t r ev i s t ad o  1 3  (E13 )  At l e t a  o l í mp ico  e m a t i v i d ad e  ( i a t i s mo ,  

co m med a l has  e m J o g o s  Ol í mp ico s  o u  

P an-a mer icano s ) .  



64 

 

Ent r ev i s t ad o  1 4  (E14 )  At l e t a  o l í mp ico  e m a t i v i d ad e  ( i a t i s mo ,  

co m med a l has  e m J o g o s  Ol í mp ico s  o u  

P an-a mer icano s ) .  

En t r ev i s t ad o  1 5  (E15 )  At l e t a  o l í mp ico  e m a t i v id a d e  ( i a t i s mo ,  

co m med a l has  e m J o g o s  Ol í mp ico s  o u  

P an-a mer icano s ) .  

En t r ev i s t ad o  1 6  (E16 )  P re s id en te  d e  c lub e  náu t i co ,  f i l i ad o  à  

Co n fed e ração  B ras i l e i r a  d e  Ve la  e  

Mo to r .  

En t r ev i s t ad o  1 7  (E  1 7 )  P re s id en te  d e  c lub e  náu t i co ,  f i l i ad o  à  

Co n fed e ração  B ras i l e i r a  d e  Ve la  e  

Mo to r .  

En t r ev i s t ad o  1 8  (  E  1 8 )  Med a lh i s t a  o l í mp ico ,  o cup o u  ca rgo s  

r e l ac io nad o s  ao  e sp o r t e  no  Go verno .  

Ent r ev i s t ad o  1 9  (E19 )  Di r ige n te  e sp o r t ivo  e m a t i v id ad e . (  

P r e s id en te  d e  Co nfed e r ação ) .  

En t r ev i s t ad o  2 0  (E20 )  Med a lh i s t a  o l í mp ico .  

Ent r ev i s t ad o  2 1  (E21 )  P re s id en te  d e  Fed e ração  Ná ut i ca .  

Ent r ev i s t ad o  2 2  (E22 )  P re s id en te  d e  Fed e ração  Ná ut i ca .  

Ent r ev i s t ad o  2 3  (E23 )  Execut ivo  d e  u ma  e mp re sa  

mu l t i nac io na l  q ue  p a t ro c ina  even to s  

e sp o r t ivo s .  

Ent r ev i s t ad o  2 4  (E24 )  Execut ivo  d e  u ma  e mp re sa  

mu l t i nac io na l  q ue  p a t ro c ina  even to s  

e sp o r t ivo s .  

Ent r ev i s t ad o  2 5  ( E25 )  Med a lh i s t a  o l í mp ico .  

Ent r ev i s t ad o  2 6  (E26 )  Sec re t á r io  d e  Go verno (Munic íp io ,  

Es tad o  o u  Go ver no  F ed e ra l )  na  p as t a  

d e  e sp o r t e s .  
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3.4 
Pesquisa Documental  
 
 

Os marcos regulatórios básicos da Governança do Esporte são a Legislação local do 

país em que a organização esportiva atua e o seu Estatuto constitutivo, e foi por meio do seu 

estudo que teve início a fase da coleta de dados da pesquisa. As organizações esportivas, 

como entidades de Direito Civil no Brasil, são instituídas por Estatutos, devidamente 

registrados e de acesso ao público - ao menos deveriam ser -  pois  constatou-se que dezoito 

Confederações não disponibilizavam seus Estatutos na internet à época da pesquisa (2011), 

inclusive a CBF, representante do esporte mais popular no Brasil (Figura 15,pg 94). Nos 

Estatutos são estabelecidas as regras formais de governança, os seus objetivos e a indicação 

de alguns de seus Stakeholders.  

Outra importante fonte de informação foram as atas das reuniões de Diretoria, 

Conselhos e eventos técnicos, que puderam fornecer informações sobre a formulação das 

políticas das entidades, bem como sua relação com o Estado e os demais públicos alvo da 

organização. 

As relações entre as Confederações esportivas e o governo foram analisadas por meio 

dos convênios e projetos celebrados entre essas partes, bem como da utilização de leis de 

incentivo fiscal como instrumento de aplicação de recursos públicos no esporte e outros 

mecanismos formais de transferência e controle dos recursos públicos para a área. 

Foram identificados arranjos institucionais existentes em outros países, a fim de 

destacar semelhanças e diferenças relativas aos Stakeholders e sistemas de governança no 

Brasil. 

A investigação documental foi complementada por uma pesquisa de campo 

(VERGARA, 1997). Foram analisados relatórios anuais, entrevistas, documentos formais de 

recrutamento e seleção, demonstrativos financeiros, websites e reportagens veiculadas sobre 

as organizações esportivas. Gil (1991) reforça os mesmos métodos: observação, análise dos 

documentos da empresa, entrevista com os diretores e funcionários das unidades de negócios 

e questionários para coleta de informações junto aos funcionários. 

Um instrumento importante de coleta de dados foi a realização de entrevistas. “É 

frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos 
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estudados” (NEVES, 1996). Por isso, a metodologia utilizada consistiu em entrevistas com 

pessoas diretamente envolvidas com o esporte e com reconhecida experiência na área, tais 

como: atletas, Dirigentes esportivos, Empresários do esporte e representantes da mídia.  

Dez entrevistas foram realizadas e gravadas pelo assistente de pesquisa do autor, já que 

este – por ser do meio esportivo, e conhecer quase todos os entrevistados, e por ser ator e 

pesquisador simultaneamente - poderia dar um viés aos resultados. Nesse sentido, “os 

acontecimentos no âmbito do processo de pesquisa não são desvinculados da vida fora do 

mesmo”(GUNTHER,2006). Há uma interação dinâmica entre o pesquisador e o objeto de 

estudo, potencializada pelo fato de o Doutorando atuar no seu campo de estudo. Dezesseis 

entrevistas foram feitas diretamente pelo autor.  

 Seguindo esse raciocínio, “[...] desde a emergência do tema até a forma de divulgação 

dos resultados, a investigação estará, assumidamente, impregnada dos valores do pesquisador, 

de sua concepção de mundo e da forma de conhecê-lo. A clareza, a coerência e a descrição 

rica e detalhada dos procedimentos de investigação é que atribuem certa objetivação ao estudo 

[...]” (GOULART e CARVALHO, 2007, p. 125).   

Com um pesquisador alheio ao segmento esportivo, as entrevistas tendem a ser mais 

neutras e com maior rigor científico. Igualmente, a interferência do entrevistador foi mínima, 

simplesmente formulando as perguntas e explicando os constructos teóricos utilizados.  

O questionário semiestruturado foi previamente enviado aos entrevistados, assim como 

uma cópia do Projeto de Tese. As entrevistas foram gravadas com autorização dos 

entrevistados e posteriormente transcritas e analisadas. Uma entrevista foi realizada por email.  

A sequência de respostas variou de acordo com o entrevistado. Isso aconteceu porque 

nem todos responderam todas as perguntas. Cada um interpretou e respondeu as questões de 

maneira diferente, embora tivessem recebido as mesmas explicações - por isso, os tópicos das 

transcrições variam de acordo com o entrevistado. Há, no entanto, aspectos que todos 

compreenderam e responderam de forma similar, tais como quais são os Stakeholders e a 

função de uma organização esportiva. 

Essa fase teve os seguintes objetivos gerais: a reconstituição dos fatos e contingências 

do período; a identificação dos Stakeholders e sua participação na governança da instituição; 

os resultados alcançados e como funcionou a relação com o Estado em seus vários níveis no 

período. As entrevistas seguiram o seguinte roteiro:  

Entrevistado 

Nome 

Telefone 
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Idade 

Experiência com o esporte 

 

Contextualização 

Existem dois tipos de organizações ligadas ao esporte: empresas com e sem fins lucrativos. 

As abordadas na pesquisa são as segundas, organizações esportivas do terceiro setor, como: 

Comitês, Confederações e Federações esportivas.  

 

Stakeholders, identificação e características 

Qual a sua opinião sobre o papel e as funções de uma organização esportiva? 

Um Stakeholder (Freeman, 1984) é qualquer indivíduo ou grupo que pode afetar ou ser 

afetado pelo alcance dos propósitos da organização? 

Quais são os Stakeholders de uma Confederação ou Federação? 

Quais devem ser priorizados? Como essa decisão é tomada? 

Como tais grupos conseguem sensibilizar a gerência e ter suas demandas atendidas? 

Quais os atributos dos Stakeholders que mais impactam em sua relevância para os decisores 

das organizações? 

 

Relação Stakeholder-Organização 

Como as organizações lidam com seus Stakeholders? 

Como controlar a organização para fazer os decisores agirem no interesse dos Stakeholders? 

 

Governança 

Governança é a determinação das linhas gerais de uso dos recursos da organização e a 

resolução dos conflitos entre a miríade de participantes nas organizações (DAILY et al., 

2003). 

Qual é a sua opinião sobre o papel do Estado nas organizações esportivas? 

Que experiências teve nessa relação com o Estado? 

Que melhorias podem ser feitas na atuação do Estado no esporte? 

Que melhorias podem ser feitas na governança esportiva? 

Qual deve ser o perfil ideal de um gestor de Federação esportiva? 

A administração deve ser feita profissionalmente (por um Administrador) ou amadoramente? 

 

Indicadores de desempenho 
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Que indicadores podem mensurar o sucesso de uma organização esportiva?) 

Em que consiste uma organização esportiva de sucesso e qual seria um exemplo? 

 

Considerações Finais 

Gostaria de expressar mais alguma opinião ou pensamento sobre o tema? 

 

As respostas foram agrupadas de acordo com os seguintes eixos: (1) Identificação dos 

stakeholders; (2) Importância absoluta e relativa de cada stakeholder identificado; (3) 

Conceito de boa governança; (4) Boas práticas em governança; (5) Perfil dos gestores e do 

Conselho de Administração/Fiscal; (5) Indicadores de desempenho para organizações 

esportivas; (6) Relação com o Estado; e (7) Outras observações. 

 

 

3.5 
Limitações do Método 

 

A seleção dos entrevistados a partir da escolha do autor e da disponibilidade dos 

informantes pode gerar um viés em relação a uma determinada corrente ou opinião. Cuidados 

foram tomados para garantir a maior amplitude possível de opiniões e informações, e as 

pesquisas documental e bibliográfica ajudaram a preencher eventuais lacunas deixadas pelos 

entrevistados. 

O agrupamento de respostas convergindo para determinadas linhas de ação e 

entendimento não constitui uma inferência estatística a respeito do tema. Os constructos e 

indicadores assinalados neste trabalho precisarão ser testados empiricamente em trabalhos 

posteriores. 
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4 
ANÁLISE DOS RESULTADOS: OS STAKEHOLDERS E A 
GOVERNANÇA DAS ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS BRASILEIRAS 
 

 

A organização esportiva brasileira defronta-se com três grandes desafios na área da 

governança, segundo pôde ser apurado na pesquisa de campo: gerar resultados esportivos 

expressivos e em número crescente; aumentar a base de praticantes, fãs e apoiadores do 

esporte; e cumprir a lei, dadas as exigências crescentes de prestação de contas e complexidade 

de operação. 

Os resultados esperados para a maioria dos esportes são relacionados à conquista de 

títulos e medalhas em competições esportivas, existindo uma percepção de que o sucesso de 

uma organização esportiva está ligado ao sucesso de seus atletas e equipes em competições 

internacionais.  

          Uma Confederação vive de seus resultados, e resultado são medalhas olímpicas. Com elas surgem os 

patrocínios, a divulgação e novos praticantes. Em meio a tantos esportes existentes, só a vitória traz a 

visibilidade para a organização. (E 10) 

 

Isso gera uma concentração de recursos para aqueles que têm possibilidades de 

entregar o resultado, em detrimento da expansão da base do esporte. Os defensores da métrica 

do resultado esportivo ouvidos durante a pesquisa alegam que a vitória é um importante 

indutor de novos praticantes em uma modalidade esportiva, hipótese que não pode ser 

comprovada no caso do iatismo, assim como no desenvolvimento do tênis brasileiro pós 

Gustavo Kuerten. 

          Resultados obtidos é uma métrica de difícil implementação: esporte é competição. Resultados são 

relativos; depende da modalidade e do quão difundida e tradicional ela é.  Não adianta ter apenas 

resultados sem gestão, transparência, auditoria externa independente, processo decisório democrático e 

contas abertas. (E 5) 

 
          O sistema atual atende a meia dúzia de atletas com possibilidades de vitória, com baixo investimento em 

renovação e alta concentração de recursos, inclusive públicos, em atletas que as vezes já possuem 

vultosos patrocínios. (E 18) 

 

Além de atrair novos fãs, as vitórias geram exposição na mídia e, com isso, a atenção 

de patrocinadores, retroalimentando o processo com mais recursos financeiros e 

consequentemente melhores resultados. Mas os patrocinadores podem preferir os atletas já 

maduros e, dessa forma, aumentar a concentração da renda destinada aos atletas e equipes, 

dificultando a renovação em cada modalidade apoiada, em vez de ajudar. 
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          As empresas buscam exposição para as suas marcas e produtos. Isso implica patrocinar modalidades e 

atletas que estejam na mídia e tenham a imagem associada ao sucesso e a realizações. Essa é a lógica e, 

por mais que o executivo da organização tenha amor por um esporte, isso não pode ser alterado. (E 23) 

 

Aumentar a base de praticantes e fãs é o segundo desafio.Sem eles não surgem novos 

campeões, e os patrocinadores perdem o interesse. O principal instrumento de disseminação 

do esporte no Brasil são os clubes, que por definição acabam elitizando os esportes e 

limitando o seu acesso à população. Uma alternativa é o crescente aumento dos projetos 

esportivos de cunho social, como o Projeto Grael na vela. Esses projetos conseguem inserir 

alguns jovens no esporte e mesmo formar campeões, mas não possuem a escala nem a 

capilaridade da rede escolar, que poderia ter um papel mais ativo na divulgação e acesso ao 

esporte. 

            

           Os clubes são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do esporte no Brasil. Eles mantêm 

instalações, escolinhas e fornecem as condições para o desenvolvimento dos atletas, mas a maioria dos 

recursos e patrocínios acabam sendo destinados às Confederações e diretamente aos atletas, e os clubes 

ficam com poucos recursos para continuar a desenvolver a sua missão. (E16) 

 

           Os projetos sociais cumprem uma importante missão, pois o esporte é uma importante ferramenta de 

inserção social. O governo não tem como gerenciar isso através da sua rede pública de escolas, que já 

enfrenta desafios para manter e expandir a qualidade do ensino, então a parceria com organizações não 

governamentais que desenvolvam estes projetos e captem recursos, incentivados ou não, é uma boa 

solução. (E 26) 

 

 

 

Outro desafio identificado é a dificuldade administrativa das organizações esportivas. 

Geralmente com gestão semiamadora e com poucos recursos financeiros, elas destinam os que 

têm para a atividade fim ou mesmo para os seus Dirigentes e, com isso, investem pouco em 

funcionários administrativos preparados e treinados. Os resultados são inúmeros problemas 

contábeis e de inadimplência, principalmente com o Estado, pois muitos recursos são de 

origem estatal e é preciso haver uma correta e detalhada prestação de contas sobre o seu 

emprego. 

 
         Infelizmente não temos estrutura administrativa, pois os recursos da Federação não permitem a 

contratação de funcionários qualificados. Os clubes e os atletas querem a atuação da Federação, mas, com 

os recursos públicos concentrados nas Confederações e o clubes sem condições de pagar mensalidades 

altas, não temos condições de elaborar projetos e muito menos de gerenciá-los adequadamente. (E21) 

 

A ligação das entidades esportivas com a exploração de jogos como o bingo trouxe 

novos recursos para o esporte, mas deixou várias instituições fragilizadas sob o ponto de vista 

legal, pois o jogo era explorado em seu nome, movimentando vultosos recursos com controles 

financeiro e tributário precários, e o resultado foram sérias dificuldades financeiras que 
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inviabilizaram várias entidades, inclusive a Confederação Brasileira de Vela e Motor, que tem 

grande parte de uma dívida superior a R$ 100.000.000,00, proveniente das operações do 

Bingo Augusta. 

 
          A relação com os bingos manteve algumas Federações e permitiu a realização de algumas atividades para 

as quais não havia recursos, mas foi também uma relação que as entidades estavam em desvantagem, pois 

os recursos não eram tão expressivos, a capacidade de controle sobre o explorador do jogo era quase 

nenhuma e deixou um resultado de dívidas e problemas jurídicos (E22) 

 

Além desses desafios, específicos do esporte, existem outros que são comuns a outras 

organizações sem fins lucrativos. Os principais identificados foram os seguintes: a pouca 

participação dos Stakeholders nos processos de governança das entidades esportivas; o 

controle político dos Principais (Stakeholders) pelos Agentes (Dirigentes e Executivos) dessas 

organizações; e como se deve usar essas instituições para a implementação de políticas 

públicas. 

A participação dos Stakeholders no processo de governança é um dos maiores 

desafios, pois a omissão dos interessados e muitas vezes dos beneficiados por uma 

organização esportiva leva ao isolamento dos seus Administradores e a um descontrole sobre 

as suas ações. Os Stakeholders beneficiam-se como caronas (free riders) se a gestão for boa e 

manifestam insatisfação e críticas se a gestão for ruim, mas, em ambos os casos, não 

participam, nem tentam contribuir. 

         Todo mundo é excelente para criticar! Quando convocamos uma reunião para discutir um assunto ou 

planejar ninguém aparece! Mas depois as críticas são constantes.Tem gente que nem sabe o endereço da 

Confederação, nunca procurou a gente para nada e critica, inclusive na imprensa! O maior problema da 

governança é que todo mundo quer resultado, mas ninguém quer colaborar. (E19) 

  

Para o Dirigente, essa situação acaba tornando-se cômoda, pois pode executar os seus 

planos para a instituição sem ter que negociar vetores de ação com os Stakeholders, o que 

aumentaria o seu esforço, sem necessariamente trazer benefícios adicionais à governança 

(pelo menos no seu ponto de vista). Para o Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, 

Andrew Parsons, o Estatuto da entidade já prevê mandatos limitados a quatro anos.Ele 

entende que a continuidade prolongada de dirigentes não é um problema para o esporte 

nacional: "A continuidade em si não é prejudicial. Um mandato pode durar 20 anos, se for 

bom. E um mandato de quatro anos pode ser prejudicial, se não for bom. As dificuldades do 

esporte são de outra ordem. A questão da continuidade não é essencial", alega (ANDRADE, 

2011).  

            Para mim, é mais cômodo que ninguém se meta mesmo. Já dá um trabalhão organizar as coisas, se ainda 

por cima tiver que negociar com todo mundo para fazer, não sai! E eu já não ganho nada para estar aqui, 

se ainda por cima não puder fazer do meu jeito, vou para casa, e outro que leve isso adiante. (E 10) 
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O esporte é uma atividade de lazer e de interesse de uma parte expressiva da 

sociedade, portanto cria várias oportunidades para a sua exploração comercial e profissional. 

Com isso, é raro uma atividade esportiva não ser objeto de algum tipo de exploração 

econômica, como a venda de material esportivo, aluguel de quadras e organização 

profissional de torneios e eventos, além de ser um veículo potencial de comunicação de 

qualquer marca ou produto com os seus praticantes. A tendência é uma profissionalização 

crescente das atividades esportivas, seja no esporte de alto rendimento como no de lazer, 

aumentando a incompatibilidade de uma gestão amadora de um setor cada vez mais 

profissional da economia. 

 
          A consequência da entrada de grandes patrocinadores e um interesse crescente dos jovens em trabalhar 

no esporte é de um maior profissionalismo na sua gestão. Grandes grupos econômicos estão vendo o 

potencial de entretenimento neste ramo, e a tendência é melhorar. (E1) 

 

O acesso a maiores recursos financeiros permite aos Dirigentes montar estruturas 

profissionais de gestão em suas organizações e cumprir os seus objetivos – que devem ser os 

da instituição -, mas pode facilitar o surgimento de práticas clientelistas, invertendo o vetor de 

poder dentro da organização, em que a base passa a ser influenciada pelos dirigentes por meio 

da distribuição de vantagens, em vez de controlá-los e governá-los. O clientelismo, como uma 

disfunção da governança, esteve presente em todas as entrevistas realizadas com atletas e 

Stakeholders não dirigentes durante a pesquisa. 

 
          É fácil controlar uma Confederação. Basta pagar passagens e dar mordomias a meia dúzia de Presidentes 

de Federações, um “cala boca” aqui outro ali para quem vai reclamar e pronto: está tudo “dominado”! 

(E15) 

 

           Quem controla o dinheiro, controla o esporte, e o dinheiro vem do topo para a base, assim ao invés da 

base controlar o topo, o inverso acontece. É preciso desintermediar o caminho do dinheiro do esporte, 

fazê-lo ir diretamente para os atletas, clubes e Federações. (E17) 

 

            O atleta está totalmente sujeito à Confederação. Ela fornece material e recursos, mas precisa do atleta 

para gerar resultados. Temos que nos sujeitar, pois os clubes não têm recursos, e as Federações menos 

ainda. Alguns atletas conseguem patrocínios próprios, e aí ganham maior liberdade. O maior absurdo é o 

discurso de alguns dirigentes que enchem a boca para dizer que a Confederação deu isso ou aquilo para a 

gente. Ela não dá nada. É nosso! Nós merecemos! E o dinheiro é público em sua maioria. Não é favor, é 

conquistado no mérito! Ao contrário, eles é que se beneficiam com parte dos recursos, para sustentar 

operações e contratações nem sempre as mais eficientes! (E13) 
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A definição de clientelismo é dada por BOBBIO, 1998
9
, e trata de algo que “os 

políticos de profissão, [...] oferecem, em troca da legitimação e apoio (consenso eleitoral), 

toda a sorte de ajuda pública que têm ao seu alcance (cargos e empregos públicos, 

financiamentos, autorizações, etc.)”.  Essa mesma lógica pode ser aplicada aos Dirigentes 

esportivos, que lidam com dinheiro público e estão sujeitos a um reduzido controle do Estado. 

A Tabela 10 abaixo traz uma síntese dos aspectos mais relevantes das entrevistas. 

 

Tabela 10 – Principais pontos destacados nas entrevistas. 

 Funções da organização 

esportiva 

 

Stakeholders 

 

Papel do Estado 

 

E1 Promover e desenvolver 

um esporte desde a base 

até o alto rendimento.  

O objetivo claro é 

aumentar o número de 

participantes no esporte e 

no alto rendimento obter 

melhores resultados 

(medalhas). 

 

Atletas, clubes, 

modalidades (classes) e 

também as Federações no 

caso de uma 

Confederação 

Legislar no âmbito 

esportivo. 

Há muitos debate e 

questionamentos acerca 

desse assunto. Se as leis 

são mal feitas, existem 

problemas. 

Criar programas para o 

fomento. 

A maioria das entidades 

é financiada pelo Estado, 

direta ou indiretamente. 

Necessidade de buscar 

melhor desenvolvimento 

social por meio do 

esporte. 

 

E2 Promover e desenvolver o 

esporte, principalmente a 

base, pois assim um 

número maior de talentos 

pode aflorar. Garantir o 

ordenamento do esporte. 

Atletas, clubes, ociedade, 

patrocinadores e o 

público. 

Garantir a inclusão 

através do esporte, 

Fiscalizar a aplicação 

dos recursos públicos. 

E 3 A Confederação deve 

cuidar do esporte de alto 

rendimento, enquanto os 

clubes e Federações 

devem cuidar da base 

As Federações são as 

responsáveis pela 

Confederação, 

patrocinadores e o 

público. 

Fiscalizar a aplicação 

dos recursos. 

Investir nos projetos 

sociais por meio do 

esporte. 

E 4 A Confederação cuida do 

esporte nacional, sua 

regulação e organização, 

faz o relacionamento com 

o COB e as entidades, 

O COB, as associações 

internacionais, As 

Federações, os 

patrocinadores,(aí 

incluindo o Estado). 

O Estado tem um 

importante papel no 

fomento do esporte, 

através das suas políticas 

públicas e do repasse 

                                                 
9
 BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO 1998 p. 178 
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internacionais e 

administra as equipes de 

alto rendimento. 

dos recursos. 

E 5 Organizar e promover o 

esporte brasileiro, além de 

universalizar e 

democratizar a 

modalidade. 

Federação estadual: 

Confederação, Secretaria 

Estadual de Esportes, 

Secretarias Municipais, 

árbitros e treinadores são 

incipientes, por último; 

os clubes.  Em uma 

Confederação: COB, 

ONED, Ministério do 

Esporte, patrocinadores e 

Federações estaduais.  

 

Fomentar e legislar. Por 

exemplo: uma Lei 

complementar poderia 

ser elaborada que 

estabelecesse que 

entidades que recebem 

dinheiro público 

deveriam fazer uma 

mudança estatutária, 

definindo limites nos 

mandatos dos seus 

dirigentes. 

E 6 Deveria se concentrar em 

aperfeiçoar as práticas 

esportivas do ponto de 

vista dos eventos de 

excelência. 

O primeiro Stakeholder é 

o público. Internamente: 

o atleta, classe dirigente, 

médicos, preparadores 

físicos, técnicos, 

patrocinadores e a mídia. 

Fomentar a prática 

esportiva,  inserindo-a 

na base da sociedade. 

Em relação ao esporte de 

alto nível, o Estado 

possui um papel 

assistencialista. 

E 7 São indispensáveis para o 

funcionamento do esporte 

contemporâneo. 

Controlam as principais 

propriedades esportivas 

existentes. 

Clubes, equipes ou 

franquias; atletas; 

investidores e 

patrocinadores; mídia;  

fãs do esporte; o Estado e 

organizações 

internacionais. 

O Estado exerce pouca 

influência sobre as 

organizações esportivas, 

a despeito de financiá-

las direta ou 

indiretamente. 

E 9 Desenvolver, promover e 

expandir o esporte. 

 

Atletas são os Principais. 

Também as pessoas que 

fazem o esporte 

acontecer: fornecedor de 

material, clube, 

organizadores, 

professores, técnicos.  

 

Dois aspectos: 

financiador e formulador 

de políticas. 

E 10 Estimular o 

desenvolvimento do 

esporte. Facilitar a prática 

do esporte e dar diretrizes. 

Três níveis: atleta 

profissional, atleta 

amador e o 

público/audiência. 

 

Em todo o mundo o 

Estado participa direta 

ou indiretamente. Existe 

uma dependência dos 

esportes menos 

profissionalizados em 

relação ao Estado, algo 

que ocorre em outros 

países. 

E 19 Os clubes devem preparar 

os atletas e as Federações, 

regionalmente, devem 

cuidar da organização do 

Federação: clubes, 

atletas, governo estadual 

e patrocinadores. 

Confederação: COB, 

O advento da lei 

Agnelo-Piva mudou o 

comportamento do 

esporte brasileiro. O 
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esporte, da definição de 

políticas e da parte 

técnica. As 

Confederações devem 

coordenar mais que 

fiscalizar. 

Ministério dos Esportes, 

MEC, Federações, 

patrocinadores, equipe 

olímpica, associações 

internacionais, ODEPA e 

ODESUR . 

dinheiro estatal durante 

muito tempo foi a única 

fonte de recursos, apesar 

de todas as dificuldades 

envolvidas. 

E 23 Promover e desenvolver 

um esporte desde a base 

até o alto rendimento.O 

objetivo claro é aumentar 

o número de participantes 

no esporte e no alto 

rendimento obter 

melhores resultados. 

Atletas, clubes, 

modalidades (classes) e 

também as Federações no 

caso de uma 

Confederação. 

 

Criar leis que governam 

os esportes. Há muitos 

debates e 

questionamentos acerca 

desse assunto. Se as leis 

são mal feitas, existem 

problemas. Criar 

programas de fomento. 

 

 

 

Obs: ONED (Organização Nacional das Entidades Desportivas) 

ODEPA (Organização Pan-Americana de Esportes) ODESUR (Organização Sul-Americana 

de Esportes). MEC, Ministério da Educação e Cultura. 

 

Tabela 10 - Continuação 

 

 Perfil do gestor esportivo 

 

Indicadores de 

desempenho 

Organização esportiva 

de sucesso 

 

E 5 Não é necessário ter perfil 

de administrador, desde 

que esteja assessorado por 

pessoas que tenham 

conhecimento de gestão 

pública e esportiva e 

possam interagir com os 

Stakeholders fundamentais 

para a manutenção da 

entidade. 

Resultados obtidos. 

Esporte é competição. 

Mas resultados são 

relativos; depende da 

modalidade e do quão 

difundida e tradicional 

ela é.  Não adianta ter 

apenas resultados sem 

gestão, transparência, 

auditoria externa 

independente, processo 

decisório democrático e 

contas abertas. 

Reúne resultados, 

trabalho de base, 

tratando da renovação 

do esporte e 

apresentando um 

modelo de gestão 

transparente e 

profissional. CBV é o 

benchmark. A única 

crítica é a perpetuação 

do dirigente no cargo. 

E 9 Deve ser um profissional, 

independente da formação. 

Deve receber para se 

dedicar integralmente ao 

esporte. 

Número de praticantes 

é o mais importante. 

Em eventos e 

competições, o número 

de inscritos. Medalhas e 

resultados são 

importantes, mas não 

refletem 

necessariamente o 

estado do esporte. 

COB: desenvolve o 

esporte. CBV: mesmo 

não sendo a paixão 

nacional tem grande 

sucesso. CBF: 

desempenho e 

patrocínios milionários. 
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E 6 Não se pronunciou. Adequada 

representação nos 

eventos internacionais. 

Resultados 

internacionais e 

colocação no ranking 

mundial. Independência 

financeira em relação 

ao Estado. Formação 

das seleções nacionais 

das categorias de base. 

Pelo aspecto da 

independência 

financeira, a CBF é um 

caso de sucesso. Pelo 

aspecto da organização 

esportiva,a CBV.  No 

entanto, sucesso no 

Brasil sempre tem 

alguma lacuna. 

E 1 Conhecimento técnico, 

entender o que será gerido, 

mas, acima de tudo, deve 

ser um bom administrador. 

Ter um projeto de médio e 

longo prazos, rumo e 

metas. Mais administrador 

que técnico. 

Resultados, alto 

rendimento, medalhas, 

títulos mundiais; 

número de atletas, 

filiados e praticantes; 

gestão transparente e 

responsável em termos 

administrativo-

financeiros. 

 

A CBV é o paradigma. 

Conseguiu isso com 

bastantes recursos, 

investimento na base do 

esporte, o que garante 

sua continuidade e gera 

um círculo virtuoso. 

 

E 4 Deve ter muita paciência, 

perseverança e 

imparcialidade. A 

administração cada vez 

mais tem que se 

profissionalizar. Se houver 

um profissional em gestão 

que seja praticante do 

esporte é muito melhor. 

Não há lugar para 

amadores. 

 

Resultados. 

Desenvolvimento da 

base. Reconhecimento 

tanto do público como 

dos atletas. 

 

CBV: vela é recordista 

em medalhas olímpicas, 

ainda que por 

ingerência dos 

velejadores. Natação. 

 

E 10 Precisa gostar e se dedicar 

ao esporte: não 

necessariamente um atleta, 

mas alguém que já tenha 

praticado e conheça o 

esporte. Aquele que 

repentinamente chega ao 

posto de dirigente, sem 

conhecimento prévio, sem 

a “escola” dos outros 

níveis (classes, clubes...), 

enfrenta grandes 

problemas.  

 

Para a mídia e para o 

torcedor, é o resultado 

da competição. Quase 

não há planejamento de 

longo prazo, mas foco 

em resultados 

imediatos. No entanto, 

um programa com 

objetivos de longo 

prazo é mais importante 

para o dirigente 

esportivo. Mas isso não 

ocorre: apenas 

constantes cobranças 

por resultado. 

CBV: a gestão do 

Nuzman foi 

fundamental e seu 

sucessor é muito 

capacitado e entende do 

assunto. A natação 

avançou bastante, mas 

ainda depende muito do 

governo. Não é possível 

falar do futebol por ele 

ser como uma religião. 

 

E 7 Ter algum histórico na 

área de competência da 

Ter êxito nas 

competições esportivas, 

CBV e os itens do 

tópico anterior. 
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4.1 
Identificação dos Stakeholders   
 

 

A identificação dos Stakeholders de uma organização esportiva começa pela análise de 

seus documentos constitutivos. Todos os documentos referem-se ao compromisso dessas 

instituições com o esporte, ou seja, à missão dessas entidades com a prática e a difusão do 

esporte, considerada uma das missões principais. Com isso, define toda a sociedade como 

stakeholder, pois existe o interesse manifesto em atraí-la para a atividade esportiva objeto da 

organização.  

            Precisamos aumentar o número de praticantes do esporte. Temos uma massa de milhões de brasileiros 

que poderiam estar acompanhando e atuando como atletas e que hoje nem sabem que o esporte existe. É 

para eles que devemos nos dirigir, eles são o futuro de qualquer esporte. (E3) 

 

Mas, apesar de procurar atender aos interesses do esporte, dos seus praticantes e  fãs, 

bem como dos futuros praticantes e fãs, a base das organizações de governança do esporte são  

agremiações esportivas, entidades da sociedade civil conhecidas como clubes. Em oitenta e 

dois por cento dos Estatutos analisados, elas são a única fonte de poder e legitimidade do 

Gestor, elegendo a Diretoria da organização e controlando-a. Em outras palavras, os clubes 

mandam nas organizações esportivas no Brasil, pelo menos é o que regem os seus Estatutos. 

A Tabela 11, aplicando o modelo de Chelladurai (2005), apresenta as informações coletadas 

sobre organizações esportivas no Brasil. 

organização esportiva em 

questão, mas conciliar 

também uma formação 

técnica na área de gestão, 

que possibilite um 

exercício de liderança mais 

eficiente para os 

propósitos do 

empreendimento. 

 

porém, para isso, é 

necessário formar um 

corpo atlético 

qualificado, aperfeiçoar 

equipamentos 

esportivos, apoiar os 

clubes, promover 

competições 

domésticas, zelar pelo 

torcedor, utilizar com 

eficiência os recursos 

públicos, manter uma 

relação de 

independência com o 

mercado investidor e 

com a mídia, dentre 

outras variáveis. 
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Tabela 11 - Atributos de uma organização esportiva (CHELLADURAI, 2005). 

 

ATRIBUTO ORGANIZAÇÂO ESPORTIVA NO BRASIL 

Identidade Constituição civil da entidade, reconhecimento pelo 

Comitê Olímpico Brasileiro e reconhecimento pela 

entidade internacional de governança do esporte. 

Programa de Atividades Programas ligados aos ciclos olímpicos, projetos 

incentivados, projetos de desenvolvimento da base 

esportiva e programas de participação em competições 

internacionais. 

Regras de Filiação Clubes e Agremiações, Federações e Confederações. 

Não existe uma base comum de representatividade, 

como número de atletas representados ou o tamanho da 

organização. 

Fronteiras Definidas Existe uma sobreposição de funções entre as 

agremiações, Federações, Confederações e o Comitê 

Olímpico Brasileiro. 

Permanência O passivo e as sucessivas gestões amadoras têm posto 

em risco a permanência das organizações esportivas. 

Divisão do Trabalho Conselhos fracos, Presidentes fortes e Gestores fracos. 

Autoridade Hierárquica Grande poder dos Presidentes,mas as Federações com 

pouca autoridade local e poder de influenciar o esporte. 

Regras e Procedimentos 

Formais 

Balizados pela modalidade no exterior e pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro. 

 

As agremiações esportivas possuem um importante papel na formação dos atletas no 

Brasil, sendo muitas vezes obrigatória a associação do atleta a uma agremiação para que ele 

possa disputar competições em seu esporte. A “escolinha” de clube é o primeiro passo na 

formação do atleta, o que limita o acesso à prática esportiva apenas para aqueles que possuem 

um clube perto de sua residência e com condições econômicas de custeá-lo. 

 

            Os clubes têm um importante papel no esporte brasileiro. São neles que a maioria dos futuros campeões 

inicia as suas atividades esportivas. Suas escolas criam numerosos empregos e condições para que as 

crianças possam testar algumas modalidades esportivas até encontrarem aquela para a qual exista aptidão 

e prazer em praticar. (E16) 
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Um segundo Stakeholder relevante e facilmente identificável é o Estado. Ele controla 

vários aspectos importantes da prática esportiva, tais como a permissão para a realização de 

alguns tipos de eventos, a defesa dos direitos e da segurança do público e dos atletas e, 

sobretudo, direciona recursos para as entidades sob a forma de contratações diretas, repasses e 

leis de incentivo. Em troca, utiliza dois instrumentos de governança e contratualização: o 

projeto e a prestação de contas. 

            Se o evento esportivo envolve público, não tem como não envolver o Estado. Ele tem que dar 

permissões, fornecer policiamento e garantir a segurança. Não consigo imaginar nenhuma ocasião 

esportiva onde o Estado não tenha algo a falar, regular ou intervir (Poder Executivo ou Judiciário). O 

esporte é algo público com possibilidade de exploração privada e não o contrário.(E24) 

 

O projeto é um documento detalhado do plano de trabalho da organização e dos custos 

envolvidos, com orçamentos e planilhas de fluxo de caixa. São documentos sofisticados e que 

exigem Gestores profissionais para a sua elaboração, recurso nem sempre disponível para as 

Federações e Confederações. Algumas empresas oferecem serviços de elaboração e gestão de 

projetos, cobrando uma participação no montante captado para remunerar os seus serviços. O 

Ministério dos Esportes tem procurado simplificar esses processos, com a possibilidade de 

cadastramento de projetos online e  fornecimento de modelos para preenchimento. 

A prestação de contas é outro desafio, pois exige uma escrituração escrupulosa, que 

muitas vezes não é realizada na execução do projeto, seja por desqualificação do Gestor, seja 

por falta de tempo dos recursos humanos disponíveis. Muitos fornecedores na área do esporte 

são informais, ou não são elegíveis como fornecedores para projetos com verbas públicas, o 

que complica ainda mais a operação. A rigidez dos projetos faz com que despesas não 

previstas tenham que ser adaptadas de rubricas já existentes, gerando aditivos e revisões de 

projetos que aumentam o trabalho das organizações esportivas e do Poder Público. 

 
           Não temos estrutura para controlar os nossos parceiros em projetos de incentivo, muito menos para 

administrar os nossos projetos. É complicado prestar contas, e a execução muitas vezes é diferente do 

projeto(muitas vezes pela própria natureza do esporte), e não podemos mudar a aplicação dos recursos, ou 

para fazer isso é necessária muita burocracia. Acho que muita gente vai se enrolar com estes projetos e 

temo que eles façam mais mal do que bem ao esporte. Podem ser o novo Bingo para as Federações e 

Confederações, ou seja, trazem dinheiro no curto prazo e dividas e processos no longo prazo. (E8) 

 

 

Um terceiro Stakeholder identificado são os atletas. Eles conquistam resultados para as 

organizações, atraindo, com isso, verbas e patrocínios para a modalidade. Nas entrevistas e 

análises dos documentos das entidades esportivas, fica clara a prioridade conferida ao apoio 

para os chamados atletas de alto rendimento, ou seja, pessoas com capacidade de atingir boa 

performance esportiva, ou que já obtiveram tais performances. Apesar de não possuírem 
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relação estatutária direta com as entidades, eles influenciam suas ações, e a projeção que 

alguns atletas alcançam não raro levam a conflitos com as Federações e Confederações, 

questionando os Dirigentes e seus métodos. 

 
            Os dirigentes precisam dos atletas; e os atletas, do dirigente. Isso acaba gerando uma relação de parceria 

no pior sentido da palavra, pois recursos e patrocínios acabam sendo canalizados para uma panelinha, sem 

maiores preocupações com o desenvolvimento do esporte como um todo. Basta pegar o montante de 

recursos que a Confederação (do atleta entrevistado) investe em meia dúzia de atletas e a quase 

inexistência de recursos para a base e para os atletas fora da panela que você entenderá o que eu estou 

dizendo. O pior é que mesmo os atletas da panela não foram criados a partir de políticas da Confederação 

e sim por ela apropriados. (E14) 

  

Foram identificados três segmentos dentro desse grupo de Stakeholders: o atleta 

profissional atendido pela organização esportiva; o atleta profissional que não recebe recursos 

da organização esportiva; e o atleta amador. O profissional cliente da entidade esportiva dela 

depende para ter acesso a recursos financeiros do Estado ou de patrocinadores institucionais e 

conquista essa posição em virtude de resultados obtidos em competições nacionais ou 

internacionais, ou por participar de projetos de desenvolvimento de novos talentos na 

modalidade. Como depende de uma Confederação ou Federação, esse atleta é cauteloso para 

expressar as suas críticas e procura ter a melhor relação possível com os Dirigentes. 

Os demais atletas profissionais buscam entrar no grupo de assistidos pela organização 

esportiva, ou então conseguem afirmar-se esportiva e financeiramente de forma independente 

e passam a ter uma relação de independência em relação às entidades, embora precisem delas 

para a inscrição em alguns torneios ou eventos. O poder do praticante profissional pode 

crescer de tal forma, que ele pode organizar-se independentemente de clubes, Federações e 

Confederações, tal como ocorreu com a criação da Associação dos Tenistas Profissionais em 

1972 (ATP, 2011). 

Os tenistas organizaram o seu próprio sistema de ranking, que, a partir de 1973, 

tornou-se o oficial utilizado pelo esporte. De 1974 até 1989, eles administraram o circuito 

internacional de tênis em conjunto com as entidades esportivas, e em 1989, finalmente 

criaram o seu próprio circuito: o ATP Tour, com a adesão dos 50 primeiros do ranking. 

O atleta amador pratica o esporte regularmente e participa de competições locais ou 

em clubes. Seu objetivo é o lazer e o entretenimento, e sua demanda é por acesso à estrutura e 

organização de forma a viabilizar os seus objetivos. Para o atleta amador, aspirante ao 

profissionalismo, o melhor caminho são os clubes ou projetos sociais esportivos que 

propiciam uma plataforma de desenvolvimento de atletas. 

Os patrocinadores são todas as pessoas físicas ou jurídicas que aportam recursos 

financeiros para o esporte em troca de um retorno pessoal, material ou financeiro. As 
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empresas utilizam o esporte como um instrumento para divulgar as suas marcas e produtos. A 

sua relação com o esporte pode se dar por meio de atletas, equipes, clubes, eventos esportivos, 

patrocínio à mídia de eventos esportivos e Federações/Confederações esportivas (Pedersen et 

al., 2011). O objeto de um patrocínio passa a ser uma propriedade de marketing esportivo e é 

administrado como tal pelas empresas. Ao associar a sua imagem ao esporte, as empresas 

passam a se beneficiar das suas conquistas, mas também podem ser prejudicadas caso algo 

desabonador aconteça com o seu patrocinado.   

 

Queremos atingir ao nosso público através do esporte. É uma mídia em expansão e a tendência é a nossa 

empresa utiliza-la cada vez mais no Brasil e no exterior. O maior obstáculo que encontramos é a natureza 

difusa das propriedades em marketing esportivo, temos dificuldade em identificar quem tem os direitos 

sobre o que nas negociações. Clubes, Confederações, Atletas e agentes acabam se misturando de forma 

confusa e o resultado é a incerteza, por isso preferimos veicular propaganda através dos meios de 

comunicação esportivos, pois eles já adquiriram os direitos relevantes para a transmissão. (E23) 

 
 
4.2 
A Percepção dos Stakeholders acerca da Governança 
 

A percepção dos Stakeholders a respeito da governança das organizações esportivas 

emergiu da coleta de dados e entrevistas realizadas ao longo do trabalho e com a metodologia 

já explicitada no Capítulo 3 dessa Tese. Uma característica comum reconhecida em todos os 

Stakeholders (com exceção de Dirigentes e funcionários) foi o seu distanciamento da gestão 

das Federações e Confederações, somado à adoção de uma postura passiva na escolha de seus 

Dirigentes e na definição de suas políticas e estratégias. 

Outra característica comum aos Stakeholders distantes da gestão é a falta de 

transparência das entidades e o amadorismo de seus métodos e Dirigentes em geral, com 

exceção de algumas entidades como a Confederação Brasileira de Vôlei e o Comitê Olímpico 

Brasileiro, tidos como profissionais, mas também não transparentes.  

A falta de renovação e alternância no poder foi um ponto ressaltado por atletas, clubes 

e parte da mídia, mas é visto sem problemas pelos Dirigentes, governo e patrocinadores. 

Mandatos longos poderiam gerar feudos e sistemas de patronagem e clientelismo nocivos à 

boa gestão, com dirigentes perpetuando-se no poder. Estes e parte da mídia especializada 

alegam que a formação de Dirigentes é um processo longo e demorado. Os Gestores levariam 

pelo menos dez anos até entender e estabelecer as redes de relacionamento necessárias à boa 

gestão de sua instituição. 

Em seguida, serão analisadas as visões apuradas por grupo de Stakeholder. 
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4.2.1 
Patrocinadores 
 

As organizações patrocinadoras entrevistadas e analisadas durante a pesquisa 

demonstraram satisfação com o resultado de seus investimentos e disposição para continuá-

los no futuro, principalmente após o advento da Lei de Incentivo ao Esporte, (Lei nº 11.438, 

de 29 de dezembro de 2006), que permite à pessoa jurídica a dedução de até um por cento do 

imposto a pagar em cada período de apuração, e à pessoa física, até seis por cento. Mas, para 

poder usufruir dos benefícios da Lei, as entidades esportivas devem  estar com a suas 

obrigações fiscais em perfeita ordem, o que nem sempre acontece. 

A estabilidade na gestão das Federações é interessante para o patrocinador, pois 

permite o desenvolvimento de relações duradouras com as entidades e estabilidade nos 

contratos.  

 

            De certa forma, a continuidade da gestão nas Federações e Confederações traz uma vantagem para o 

patrocinador, pois garante uma maior estabilidade política e aprimoramento da relação.Imagine se o novo 

Dirigente resolver rever todos os contratos e parcerias, ou resolva exigir novas contrapartidas do 

patrocinador. Sabemos que os contratos diminuem estes riscos, mas um patrocínio exige uma sintonia e 

entrosamento para além dos contratos. (E7) 

 

No caso das Confederações esportivas brasileiras, é grande a participação de empresas 

estatais e bancos públicos patrocinando diversas modalidades; a Caixa Econômica Federal, o 

atletismo, a ginástica e as lutas; os Correios, os desportos aquáticos, o futsal e o tênis; o 

Banco do Brasil, o futsal e o voleibol;  a Eletrobras, o basquetebol. 

Com a Lei nº 11.438, as empresas privadas começaram a interessar-se pelas 

Confederações, com o Bradesco patrocinando a Confederação Brasileira de Vela e Motor. 

Os investimentos em marketing esportivo são difusos, e não existem muitas 

informações a respeito. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Marketing Esportivo (IBME, 

2011), o investimento total em patrocínios esportivos, em 2002, no país, foi de R$ 328 

milhões, distribuídos de acordo com a Figura 9: 
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Figura 9: Distribuição do investimento em patrocínio. 

 
 

Fonte: TopSports Ventures,2002 . 

 

          O valor dos patrocínios da Seleção Brasileira naquele ano (2002) correspondeu a quase 

40% do total em futebol. O segundo lugar do vôlei foi garantido pelo acordo com o Banco do 

Brasil, que basicamente sustenta o vôlei de praia, as seleções e os principais atletas.  

As agências de marketing esportivo desempenham um importante papel integrador – 

intermediário e consultor -  entre as organizações esportivas e os patrocinadores facilitando o 

trabalho das partes interessadas no processo. Elas procuram suprir a baixa profissionalização 

administrativa das organizações e atletas, maximizando as suas receitas com propriedades de 

marketing esportivo e muitas vezes orientando as suas estratégias e gestão. Constituem um 

Stakeholder importante, principalmente nos maiores mercados, como Estados Unidos da 

América (Tabela 12) e Europa. 

 

           As agências de marketing e as consultorias na área de esportes têm um importante papel na 

profissionalização dos esportes, inculcando uma cultura empresarial nos dirigentes e atletas e organizando 

as propriedades de marketing em torno de projetos e contratos tangíveis. Com a entrada desses 

profissionais, certamente haverá uma melhoria na governança das instituições esportivas. (E7) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabela 12 - Principais Agências de Marketing Esportivo no mercado dos Estados Unidos. 

 

 

Fonte: PEDERSEN et al. (2011) . 

 

 

No Brasil, essa atividade ainda é incipiente, mas já possui algumas marcas 

estabelecidas, como a Traffic e a Brasil 1 Entretenimento e Esporte. As Federações e as 

Confederações possuem recursos humanos limitados para estruturar e comercializar as suas 

propriedades de marketing esportivo, e a terceirização é uma opção que traz maior 

profissionalismo e alcance para a obtenção de recursos. A celebração desses contratos de 

prestação de serviços aumenta a transparência e a racionalidade das relações de patrocínio.O 

patrocinador ganha um interlocutor com conhecimento e capacidade de comunicação com os 

Dirigentes, que muitas vezes não possuem recursos administrativos ou de marketing 

adequados. 

Os projetos com incentivos fiscais requerem controle e prestação de contas rigorosos -  

necessidades supridas muitas vezes pelas agências de marketing esportivo, que possuem 

recursos humanos e fornecedores para tratar do assunto. 

O que as empresas esperam da governança de uma entidade esportiva é que a entidade 

esteja adimplente frente ao Estado, que seus Dirigentes celebrem os seus acordos de forma 

honesta e em seguida os cumpram. É do interesse também dos patrocinadores que essas 

organizações cumpram corretamente a função de ordenar a atividade esportiva, evitando 

problemas nas competições, ou fatos que possam desabonar a atividade esportiva e suas 

propriedades de marketing. 
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              O público tem às vezes dificuldade em entender a complexidade de uma operação como a executada nos 

Jogos Pan-Americanos e a candidatura e produção da Rio 2016. Fala-se em problemas de governança 

enquanto o Brasil sedia os dois maiores eventos esportivos do mundo, competindo e ganhando de 

propostas de grandes cidades, pertencentes a nações de grande riqueza e desenvolvimento. É claro que 

haverá dificuldades. Elas são inerentes a um projeto dessa natureza e de mais de 8 anos de duração, mas 

o que mostramos é que temos condições de realizar e gerenciar o esporte em um nível muito alto. (E11) 

 

 

4.2.2  
Clubes 
 

Os clubes são a principal porta de entrada para o atleta no esporte. Na ausência de uma 

organização esportiva nas escolas, são os clubes que desenvolvem os novos talentos e 

ensinam os fundamentos de cada esporte. As agremiações esportivas também constituem a 

base das Federações regionais, e o seu principal Stakeholder, pois normalmente são eles que 

elegem os seus Dirigentes e os controlam. 

 
            Em última análise, o que conta é a vontade dos clubes. São eles que elegem os Dirigentes da maioria das 

organizações esportivas,(Federações); logo, se um Presidente quiser se manter, deve fazer a política dos 

clubes e isso muitas vezes dilui os poucos recursos da Federação.(E9) 

 

Em geral, são organizações sem fins lucrativos, e seus principais Dirigentes exercem 

as suas atividades gratuitamente e com sistemas de governança precários. Muitas estão 

endividadas com pesados encargos trabalhistas e impostos a pagar, e sua viabilidade 

econômica está sempre em jogo. Nesse sentido, as Confederações servem para defender os 

interesses de seus membros em suas relações com o o poder público, na busca de alternativas 

para a situação financeira de seus associados com o Estado. 

Dada a natureza recreativa dos clubes e de serviços diversos prestados aos seus 

associados, o esporte passa a competir com outras atividades sociais e a pela destinação do 

espaço físico da organização. Nas entrevistas com os Dirigentes de clubes associados à 

Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, foi unânime a referência ao conflito com os 

associados não esportistas. 

Nos Estados Unidos, o esporte profissional em muitas modalidades é organizado em 

torno de franquias/empresas (PEDERSEN et al., 2011). São, portanto, organizações com fins 

lucrativos e com sistemas de governança semelhantes aos de uma empresa convencional. 

Esses clubes por sua vez organizam-se em Ligas, que são estruturas de governança voltadas a 

viabilizar campeonatos e a correta exploração das propriedades esportivas comuns aos times. 

A Tabela 13 mostra as receitas obtidas com os direitos de transmissão das atividades de 

algumas das principais Ligas norte-americanas.  
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Tabela 13 - Valores pagos pela mídia por direitos de transmissão da temporada (EUA, 2008). 

 

 
 
Fonte: PEDERSEN et al. (2011) . 

 

No Brasil, o esporte profissional é baseado preponderantemente nos clubes, que 

fornecem estrutura de ginásios e comissão técnica para a sua prática, bem como forma, por 

meio de suas escolas, a maioria de seus profissionais, ou de atletas que serão aproveitados por 

outros clubes. Isso ocorre com a modalidade mais popular no Brasil, o futebol. As Figuras 10 

e 11 demonstram o crescimento das receitas dos clubes de futebol. 

 

 
Figura 10 – Receita dos clubes de futebol 

 

 
 
Fonte: Indústria do Esporte – Finanças dos Clubes de Futebol do Brasil em 2010.  
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Figura 11 – Distribuição das fontes de receitas dos clubes de futebol. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Indústria do Esporte – Finanças dos Clubes de Futebol do Brasil em 2010 . 

 

 

 

Durante a pesquisa, foi observado que os clubes possuem as mesmas características de 

governança apontadas por eles mesmos como disfunções da governança federativa / 

confederativa, principalmente a perpetuação de um grupo no poder da instituição e a falta de 

transparência na relação com os seus Stakeholders. 

 

              O universo dos clubes não difere muito das Federações: grupos encastelados no poder por mandatos 

sucessivos, pouca participação dos sócios, clientelismo e pouca transparência nas decisões tomadas. 

Como esperar que nas Federações e Confederações isso seja diferente? (E17) 

 

 

4.2.3 
Público 
 

O público é um stakeholder fundamental para o esporte e pode desenvolver várias 

relações com a sua prática. A primeira relação é a de praticante, de alguém que gosta de 

realizar a atividade esportiva. Nesse sentido, as principais expectativas detectadas nas 

entrevistas são as seguintes: acesso a escolas esportivas, existência de uma infra-estrutura 

adequada para a prática do esporte e de uma governança que garanta a sua prática ordeira e 

saudável. 
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No Brasil existem, de acordo com Target Group Index
10

 , 21 milhões de praticantes de 

esporte. O esporte mais popular é o futebol, praticado preponderantemente pelo público 

masculino e em número cada vez maior pelo feminino. Outros esportes coletivos com 

expressivo número de atletas amadores são o vôlei e o basquete. 

O praticante constitui a base a partir da qual os atletas emergem. Sua introdução ao 

profissionalismo se dá por meio dos clubes, e eles disputam competições chanceladas por 

alguma organização esportiva, como as Federações e Ligas. O praticante também costuma 

acompanhar assiduamente o esporte, estabelecendo uma identidade com o seu clube de 

preferência ou atleta. Para o praticante, as organizações esportivas não são visíveis, apenas 

quando algo acontece de errado em uma competição por questões organizacionais. 

A segunda relação é a de fã ou espectador, seja comparecendo aos locais de 

competição, seja por meio dos meios de comunicação – na qual o esporte é um instrumento de 

entretenimento e socialização. Há dados conflitantes sobre o universo dos espectadores. De 

acordo com o Dossiê Esporte da SporTV (2006), em uma pesquisa realizada com 2338 

pessoas, 94% delas afirmaram praticar ou acompanhar esportes regularmente. Já para o Target 

Group Index, 38,9 milhões de brasileiros declaram consumir o tema esporte.  

 Como já mencionado na introdução deste trabalho, eventos como os Jogos Olímpicos 

e as Olimpíadas mobilizam bilhões de espectadores, que tem pouca ou nenhuma relação direta 

com a governança desses eventos, mas que dela precisam para poder desfrutar de uma 

competição com regras e organização. 

 

Tabela 14 - Esportes mais praticados no Brasil ( Target Group Index, 2011). 

 

1. Futebol 

2. Caminhada 

3. Voleibol 

4. Ginástica 

5. Ciclismo 

6. Natação 

7. Corrida 

8. Aeróbica 

9. Basquete 

10. Pesca 

 

 
 

                                                 
10

 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cald

b&comp=Noticias&docid=3A86902EAD8CECAF8325788700510225 
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Tabela 15 - Esportes mais populares nos EUA (2008). 

 

 
 
Fonte: PEDERSEN et al. (2011).  

 

Tabela 16- Público das principais ligas norte-americanas (2008). 

 

Liga  Público Médio  Utilização da Capacidade  

NFL (2008)  68,241  97,3%  

NBA (2008-09)  17385  90,4%  

NHL (2008-09)  17,460  94,8%  

MLB(2008)  32,543  73,2%  

MLS(2008)  16,402  59,9%  

WNBA  7,917  72,2%  

Fonte: PEDERSEN et al. (2011) . 
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4.2.4 
Atletas 
 

Para Lars Grael, “ o protagonista do esporte é o atleta, mas não tem voz e acesso ao 

voto”. 

         As Confederações, que são entidades privadas, vivem de recursos públicos, com gestão autoritária. Isso 

torna o esporte um setor no qual o profissional (atleta) não tem voz de comando. Exemplo: OAB - Quem 

elege o Presidente são os advogados. No caso do esporte não: o atleta não opina, e os dirigentes na maior 

parte dos casos não possuem limites de mandatos, fazem uma política clientelista e se perpetuam nos 

cargos. Não há representatividade da base da atividade esportiva (esporte na prática). As Federações têm 

igual importância, independentemente do número de filiados. Isto quer dizer que a Federação acreana tem 

o mesmo peso que a paulista dentro de uma Confederação. (Lars Grael) 

 

Os atletas ressentem-se de uma participação maior no processo decisório das 

organizações esportivas. Pela estrutura tradicional hierárquica já explicada neste trabalho, o 

atleta pertence a um clube, que por sua vez representaria os seus interesses na organização 

esportiva de sua modalidade. No entanto o atleta é o Agente direto do resultado esportivo, e 

esta métrica ( sua participação) é importante na avaliação da efetividade da gestão do esporte. 

Como protagonista, ele acaba tendo acesso a um público maior do que o do Dirigente e 

pode utilizar a mídia e o seu reconhecimento para pressionar as entidades a seguir a sua 

agenda pessoal. Por outro lado, o acesso a competições -principalmente às Olimpíadas - passa 

pela subordinação do atleta às organizações esportivas, o que gera alguns conflitos. 

Durante as entrevistas e em reuniões com atletas, foi comum ouvir a expressão “ são os 

atletas que fazem o esporte” - a noção de que o esporte é um condomínio de atletas. A essa 

ideia se opõe a visão do esporte como uma instituição que pertence aos atletas do presente, do 

passado e do futuro, acima de interesses paroquiais da elite de praticantes do momento. 

            O atleta “está” atleta. O esporte é bem maior que ele, pois é uma instituição construída por milhares de 

praticantes e dirigentes ao longo de décadas. Achar que o somatório das vontades de alguns atletas de 

elite praticantes do esporte é a “vontade” do esporte é uma pretensão que não leva em conta um quadro 

maior. O atleta participa das competições, recebe apoio para que obtenha os melhores resultados e é 

sempre ouvido em suas necessidades técnicas, pois afinal todos queremos o melhor resultado, mas não 

pode ter a pretensão de ditar as regras e as políticas do esporte que pratica. (E10) 

 

A relação da maior parte das Confederações com os atletas é a de criar campeões, 

concentrando recursos naqueles atletas considerados promissores e com chances de sucesso. 

Isso de fato produz resultados, mas também concentra o investimento em alguns atletas, 

aumentando o desnível entre eles e os seus adversários e dificultando eventualmente a 

renovação dos quadros. 
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4.2.5 
O Estado 
 

 

No Brasil o Estado é um importante patrocinador do esporte e fonte de regulação de 

sua atividade. Um dos principais marcos regulatórios é a chamada Lei Pelé (Lei nº 9.615, de 

24 de março de 1998), que traz as diretrizes e as regras sobre a prática e a organização 

esportiva no Brasil. Em seu artigo 2º, parágrafo único, estão os princípios que regem a 

exploração e a gestão do esporte profissional: transparência financeira e administrativa,  

moralidade na gestão desportiva e  responsabilidade social de seus Dirigentes. 

Os participantes do setor esportivo no Brasil são os seguintes: 

O Sistema Brasileiro de Desporto, que tem por objetivo garantir a prática desportiva 

regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade, sendo os seus participantes: o Ministério do 

Esporte, o Conselho Nacional do Esporte e os sistemas de desporto dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (artigo 4º). O destino dos recursos do Ministério do Esporte é o 

desporto educacional, de rendimento, de criação nacional e de capacitação de recursos 

humanos (artigo 7º). 

O Sistema Nacional do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito 

privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, administração, 

normatização, apoio e prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva. 

São elas: o Comitê Olímpico Brasileiro - COB; o Comitê Paraolímpico Brasileiro; as 

entidades nacionais de administração do desporto; as entidades regionais de administração do 

desporto; as Ligas regionais e as  nacionais; as entidades de prática desportiva filiadas ou não 

às previamente mencionadas; e a Confederação Brasileira de Clubes (artigo 13). 

 As entidades de prática desportiva e as entidades de administração do desporto são 

pessoas jurídicas de direito privado, com organização e funcionamento autônomo, e tem as 

competências definidas em seus Estatutos (artigo 16). 

Somente são beneficiadas com isenções fiscais e repasses de recursos públicos 

federais as entidades do Sistema Nacional do Desporto que cumprem algumas regras de 

viabilidade financeira e, possuem situação fiscal e trabalhista regular (artigo 18). 

As prestações de contas anuais de todas as entidades de administração integrantes do 

Sistema Nacional do Desporto são obrigatoriamente submetidas, com parecer dos Conselhos 

Fiscais, às respectivas Assembleias-Gerais, para a aprovação final. Todos os integrantes das 

Assembleias-Gerais têm acesso irrestrito aos documentos, informações e comprovantes de 

despesas (artigo 24). 
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Sem prejuízo de outros requisitos previstos em lei, as entidades somente podem obter 

financiamento com recursos públicos, ou fazer jus a programas de recuperação econômico-

financeiros se, cumulativamente, atenderem às seguintes condições: realizar todos os atos 

necessários à identificação exata de sua situação financeira; apresentarem plano de resgate e 

plano de investimento; garantirem a independência de seus Conselhos de Fiscalização e 

Administração, quando houver; adotar modelo profissional e transparente; e apresentar suas 

demonstrações financeiras com os respectivos relatórios de auditoria (artigo 27, § 6º). 

Os administradores de entidades desportivas profissionais respondem solidária e 

ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária ou contrários ao previsto no 

Estatuto (artigo 27, § 11). 

  As atividades profissionais dessas entidades, independentemente da forma jurídica 

sob a qual estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias (artigo 27, § 13). 

As ligas desportivas, as entidades de administração de desporto e as de prática 

desportiva envolvidas em qualquer competição de atletas profissionais, independentemente da 

forma jurídica adotada, são obrigadas a elaborar suas demonstrações financeiras, 

separadamente, por atividade econômica, de modo distinto das atividades recreativas e 

sociais, nos termos da lei e de acordo com os padrões e critérios estabelecidos pelo Conselho 

Federal de Contabilidade. Após serem submetidas a auditoria independente, as Ligas e 

entidadee de administração devem providenciar a publicação de suas demonstrações 

financeiras, até o último dia útil do mês de abril do ano subsequente, por período não inferior 

a 3 (três) meses, em sítio eletrônico próprio e da respectiva entidade de administração ou Liga 

desportiva. E, por fim, devem apresentar suas contas juntamente com os relatórios da 

auditoria ao Conselho Nacional do Esporte - CNE, sempre que forem beneficiárias de 

recursos públicos, na forma do regulamento ( artigo 46).  

Os Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros e as entidades nacionais de 

administração do desporto têm competência para decidir, de ofício ou quando lhes forem 

submetidas pelos seus filiados, as questões relativas ao cumprimento das normas e regras de 

prática desportiva (artigo 47). 

Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos repassados ao 

Comitê  Olímpico Brasileiro (artigo 56, § 6º). O Ministério do Esporte deverá acompanhar os 

programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação 

de recursos humanos, de preparação técnica, de manutenção e locomoção de atletas, bem 

como sua participação em eventos desportivos, e deverá apresentar anualmente o relatório da 
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aplicação dos recursos, que deverá ser aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, sob pena 

de a entidade beneficiada não receber os recursos no ano subsequente (artigo 56, § 7º). 

É condição para o recebimento dos recursos públicos federais que o COB, o Comitê 

Paraolímpico Brasileiro e as entidades nacionais de administração do desporto celebrem 

contrato de desempenho com o Ministério do Esporte, na forma do regulamento. (artigo 56-

A).  Entende-se por contrato de desempenho o instrumento firmado entre o Ministério do 

Esporte e as entidades, para fins de fomento público e execução de atividades relacionadas ao 

Plano Nacional do Desporto, mediante cumprimento de metas de desempenho (artigo 51, § 

1º). 

Sem prejuízo de outras normas aplicáveis a repasse de recursos para a assinatura do 

contrato de desempenho, é exigido das entidades beneficiadas que sejam regidas por 

Estatutos, cujas normas disponham expressamente sobre as seguintes obrigações:  observância 

dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e  

eficiência; adoção de práticas de gestão administrativa que mantenham a probidade; 

constituição de Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar 

sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais 

realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; prestação de contas 

a serem observadas pela entidade, que determinará que se dê publicidade, no encerramento do 

exercício fiscal, ao relatório de suas atividades e das demonstrações financeiras, colocando-os 

à disposição para exame de qualquer cidadão (artigo 56-B) . 

Além da regulação, o Estado canaliza recursos por meio de transferências como as da 

chamada Lei Agnelo-Piva, convênios com Ministérios e Secretarias, patrocínios de empresas 

estatais e renúncias fiscais em benefício do esporte. Em troca, solicita a correta aplicação dos 

recursos dentro dos termos vinculantes ao recebimento da receita. A fiscalização sobre essa 

aplicação é difícil, pois as entidades esportivas são mal aparelhadas tecnicamente para lidar 

com as diversas prestações de contas. 

           
          No capitalismo, normalmente manda quem paga, mas hoje vemos uma relação estranha: 

entidades privadas que funcionam com recursos públicos, prestam contas ao TCU, mas não têm 

um modelo de gestão compatível com a exigência dos órgãos públicos; possuem mais agilidade 

de gestão, mas não têm uma compatibilidade de austeridade em relação aos gastos públicos, 

como acontece nos entes públicos.(E 5) 
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Por outro lado, as organizações esportivas pertencem à sociedade civil organizada e, 

portanto, têm legitimidade para propor programas e políticas públicas que unam os interesses 

do desenvolvimento do esporte e da sociedade. Alguns entrevistados argumentaram que não 

se pode julgar um sistema pelos seus desvios - que existem fora do âmbito das organizações 

esportivas, sendo reflexos de uma sociedade onde a corrupção e as infrações fazem parte de 

um cotidiano que se procura melhorar.  

O Estado tem se mobilizado para influir na avaliação e nas regras de governança das 

organizações esportivas, com a tentativa de criar Comissões Parlamentares de Inquérito 

relacionadas com o assunto e elaborar leis que dispõem sobre aspectos da governança de 

entidades esportivas, como ilustrado no exemplo de reportagem abaixo. 

 
         O deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) promete esquentar o debate com a sugestão de uma 

alteração no texto da Medida Provisória editada pelo governo que faz mudanças no programa Bolsa-

Atleta.  

            A ideia é permitir uma única reeleição para os dirigentes de entidades esportivas. "O dirigente poderia ser 

reeleito até oito anos, no máximo", ressalta o deputado. "As entidades esportivas viraram feudos da pior 

qualidade. Até existem alguns competentes, mas não pode ser assim."  

            Na opinião do político, a permanência da mesma pessoa no comando das entidades por tempo indefinido 

desagrada os próprios esportistas. Para ele, mesmo sendo entidades privadas, as entidades são "de 

domínio público", o que justificaria a limitação. 

            “Não é novidade que dentro do mundo esportivo, seus dirigentes permaneçam no poder infinitamente", 

diz o deputado no texto que justifica a proposta. Ele cita como exemplo o Comitê Olímpico Brasileiro, 

comandado por Carlos Arthur Nuzman há 14 anos, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, 

presidida há 20 anos por Coaracy Nunes, e a Confederação Brasileira de Vôlei, que tem como presidente 

há 12 anos, Ary Graça. "No futebol não é diferente. O presidente da CBF está no poder desde 1989", 

acrescenta.  

            Para o parlamentar, "muitas das mazelas que hoje observamos no esporte brasileiro são fruto de péssimas 

administrações e do continuísmo nas ações de seus dirigentes". O argumento de preservação da 

autonomia das entidades esportivas, por serem de natureza privada, também é rebatido pelo deputado: 

"não faz sentido que entidades que recebem recursos públicos sustentem esse argumento. Deveriam ser as 

primeiras a se modernizarem e aceitarem a limitação dos mandatos como um avanço para toda a 

sociedade na medida em que democratiza as entidades e areja sua maneira de pensar e agir" (ANDRADE, 

2011).  
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4.3 
A Governança das Federações e Confederações 
 
           

Ao aplicar o modelo de Ferkins et al. (2005) na análise da governança das Federações 

e Confederações, percebemos que a dinâmica do ambiente esportivo tem se alterado com a 

crescente profissionalização do esporte e o envolvimento do Estado por meio de benefícios 

fiscais e programas sociais, levando ao resultado esperado de uma crescente 

profissionalização e burocratização dessas organizações. Por outro lado, os Stakeholders 

controladores continuam tendo como base o trabalho voluntário e uma abordagem amadora 

para os problemas e situações, e a discussão política tira espaço da discussão programática 

nos Conselhos de Administração. 

 
         A estrutura do esporte nacional é ditatorial e pautada pela fase do Estado Novo e do regime militar. As 

Confederações viviam sobre a tutela do governo, quase autarquias esportivas. Na fase democrática, as 

Confederações foram desvinculadas do Estado, mas não tiveram o modelo de governança capaz de fazê-

las sobreviver com seus próprios rendimentos. Exceto a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), que 

possui um modelo de gestão moderno, mas ainda depende de verbas públicas, seu principal patrocinador é 

o Banco do Brasil.(E5) 

 

Os principais temas de governança que emergiram das entrevistas foram a necessidade 

de alternância no poder, como um valor em si mesmo, e a falta de transparência nas decisões e 

prestação de contas dessas instituições. Os Conselhos não conseguem organizar-se nem 

estruturar-se como órgãos de poder, e com isso os Dirigentes executivos comandam e 

desenvolvem as estratégias com pouca participação dos afiliados.  

 

         Como o modelo não é democrático, os dirigentes tendem a se perpetuar nos cargos e a se julgar 

imprescindíveis para o esporte, confundindo o privado com o público.  Quando o cargo do dirigente está 

em jogo, ele atende às demandas daqueles que o mantêm, quase sempre Federações estaduais ou 

entidades financiadoras.(E5) 

 

Apesar do caráter opaco da gestão das entidades esportivas, com poucas informações 

na internet e a reclamação dos Stakeholders sobre a transparência dessas organizações, existe 

outro aspecto que é a baixa mobilização dos Conselhos e Assembleias. No caso da Federação 

Brasileira de Vela e Motor, entidade com enorme passivo à época da pesquisa desta Tese,  

foram realizadas assembleias periódicas, conforme determinado pelo Estatuto. Elas contaram 

com a presença de boa parte das entidades componentes da organização, a aprovação das 

contas e atas foram realizadas sem nenhuma anotação de dissidências ou protestos, e os 

Dirigentes forneceram as informações pedidas. Mesmo assim, a percepção dos entrevistados é 

a de que o processo não foi claro. Poucos entrevistados se referiram à omissão ou eventual 

falta de participação e motivação dos Conselheiros. 
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Outra questão recorrente é a possibilidade de um grupo pequeno de pessoas assumir o 

controle de uma Confederação. As Tabelas 17 e 18 mostram o número de Federações 

associadas a cada uma das Confederações existentes. Por elas observa-se que um grupo de 8 a 

14 pessoas - dependendo da entidade - pode assumir o controle de toda uma atividade 

esportiva, e é disso que os atletas, jornalistas e clubes mais se ressentem, pois esse pequeno 

grupo cerra fileiras em torno de um Dirigente, e assim ele pode perpetuar-se no cargo, 

retribuindo com favores e benefícios para esse mesmo grupo. 

 
Tabela 17 – Federações filiadas às Confederações olímpicas (2000 e 2002-2010). 

 

 

Confederação 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1-    Atletismo 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

2-    Badminton 7 7 7 8 9 10 13 13 13 14 

3-    Basquetebol 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

4-    Boxe 23 23 24 26 26 27 27 25 26 26 

5-    Canoagem 15 15 17 17 14 16 13 13 11 15 

6-    Ciclismo 27 27 26 26 25 27 27 27 27 27 

7-    Desportos Aquáticos 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

8-    Desportos na Neve 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 

9-    Desportos no Gelo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10- Esgrima 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11- Futebol 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

12- Ginástica 15 19 19 19 16 14 16 17 15 19 

14- Handebol 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

15- Hipismo 15 16 18 18 19 19 20 20 20 20 

16- Hóquei sobre a grama e Indoor     3 3 3 3 3 3 3 5 

17- Judô 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 

18- Levantamento de Peso 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 

19- Lutas Associadas 10 13 14 14 14 17 20 21 21 19 

20- Pentatlo Moderno   3 5 5 5 5 6 5 4 3 

21- Remo 13 13 13 13 14 14 14 14 14 10 

23- Taekwondo 27 27 27 26 26 26 26 27 27 27 

24- Tênis 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 

25- Tênis de mesa 23 24 24 24 24 26 23 26 26 26 

26- Tiro com Arco 7 7 7 8 11 12 9 9 10 11 

27- Tiro esportivo 19 19 19 19 21 20 20 20 21 21 

28- Triathlon 13 15 16 16 19 19 19 20 20 20 

29- Vela e Motor 12 12 12 8 13 16 8 9 14 7 

30- Voleibol 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Fonte: COB, demonstração das aplicações dos 

recursos Lei Agnelo-Piva 2010, disponível em 

http://www.cob.org.br/sobre_cob/agnelo_piva.asp    

- Acesso 27/07/2011. 
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Tabela 18 – Federações filiadas às 

Confederações não olímpicas. 
 

           

Confederações 2011 

Automobilismo 27 

Beisebol e Softbol 8 

Boliche 13 

Caça e Tiro ? 

Capoeira ? 

Culturismo e Musculação ? 

Desporto Universitário 27 

Desportos Terrestres ? 

Futebol de Salão 27 

 Hóquei e Patinação 9 

Karatê 26 

Kung Fu/Wushu 21 

Motociclismo ? 

Orientação 11 

Paraquedismo 21 

Pesca e Desportos Subaquáticos ? 

Squash 11 

Surf 15 

Xadrez 25 

Voo a Vela ? 

Beach Soccer 16 

Esqui Aquático ? 

Jiu-Jítsu ? 

 
Fonte: Site das Confederações. 

 

O esporte recebe recursos do Estado oriundos de programas de incentivo e outros 

repasses de recursos destinados por lei, principalmente a chamada Lei Agnelo-Piva, que só 

em 2009 e 2010 destinou mais de dois milhões e quinhentos mil reais anuais para a 

Confederação Brasileira de Vela e Motor (Tabela 19). O dinheiro tem destinação fixa, 

obedecendo aos projetos e orçamentos apresentados, mas o governo possui pouca ingerência 

na formulação dessas estratégias, envolvendo-se mais no controle da prestação de contas. 
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Tabela 19 - Aplicação dos recursos da Lei Agnelo-Piva no esporte. 

 

 
Fonte: COB, demonstração das aplicações dos recursos Lei Agnelo-Piva 2010, disponível em 

http://www.cob.org.br/sobre_cob/agnelo_piva.asp  - Acesso em 27/07/2011. 

 
 

Figura 12 – Número de Diretores por entidade. 
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O tamanho e a composição da Diretoria variam entre as Confederações (Figura 12), 

indo desde algo bastante elementar - com Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral - até 

outras que englobam diversos Comitês com múltiplos integrantes. De todo modo, pouco é 

sugerido na composição das Diretorias que caracterize uma estrutura ditatorial, onde um único 

indivíduo controlaria de forma despótica a organização. Sobre esse tema a percepção dos 

entrevistados e do material publicado na imprensa aponta justamente para o contrário. O que 

foi apurado é que o Presidente de uma organização esportiva dirige uma coalizão, e devido à 

sua centralidade no processo, detém grande poder, mas não necessariamente é absoluto e 

precisa da cooperação da maioria das Federações e Clubes para se perpetuar. 

 
Figura 13 – Tamanho do Conselho Fiscal. 

 

 
 

A maior parte das Confederações possui o Conselho Fiscal composto de três membros 

efetivos e três suplentes, não existindo muita variação (Figura 13). Algumas possuem um 

Presidente, dois membros efetivos e dois suplentes. O Conselho Fiscal exerce um importante 

papel no controle das atividades da entidade. Em muitas das Federações e Confederações. A 

eleição de chapas únicas para os cargos executivos e o Conselho Fiscal pode anular a 

independência desse último para julgar os atos de seus próprios companheiros de chapa. 
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Figura 14 – Periodicidade das reuniões da Assembleia Geral. 

 

 

 
 

 

Qualquer que seja a periodicidade das reuniões da Assembleia Geral, elas possuem 

basicamente o mesmo propósito: realizar a prestação de contas e fazer o planejamento para o 

próximo período. Além disso, de acordo com a duração dos mandatos dos cargos eletivos, 

existem reuniões exclusivas para as eleições. 

 

Figura 15– Disponibilidade do Estatuto no site. 
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Figura 16 – Número de entidades que disponibilizam os seus balanços em seus sites. 

 

 

 
 

 

Várias Confederações possuem websites com poucas informações e atualizações. 

Trinta e uma entidades disponibilizam os seus Estatutos online, o que permite à sociedade 

conhecer as regras de governança da organização. Entretanto, quando se trata de transparência 

na origem e aplicação dos recursos, poucas entidades divulgam os seus balanços na internet, e 

alguns Dirigentes entrevistados alegam que devem satisfação apenas ao seu Conselho Fiscal, 

e não à sociedade ou mesmo aos associados da entidade.  

Os Estatutos não encontrados nos websites foram pesquisados no Google, sem grande 

sucesso. Entrou-se em contato com a biblioteca do COB, mas a informação obtida foi a de 

que o Comitê não possui os Estatutos, tendo sido aconselhado o contato direto com as 

Confederações (o que é estranho, pois, para se filiar à entidade a Confederação 

necessariamente deve lhe apresentar o seu Estatuto). Vários emails foram enviados a diversas 

Confederações solicitando-lhes o Estatuto, não tendo sido fornecida nenhuma resposta, apesar 

da explicação de que se tratava de uma pesquisa acadêmica para uma Tese de Doutorado. 

 As poucas Confederações que disponibilizam os balanços, apresentam dados para 

mais de um exercício. São exemplos de sites completos e com informações claras: os das 

Confederações de voleibol, atletismo e tênis.  A despeito da importância do futebol no Brasil, 

o site da Confederação Brasileira de Futebol é incompleto, não traz o Estatuto, e apresenta 

unicamente balanços das Federações estaduais.  
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A duração do mandato dos Presidentes e a possibilidade ou não de reeleição foram 

temas recorrentes nas entrevistas realizadas e reportagens na imprensa. A maioria das 

entidades esportivas avaliadas e que regulamentam a duração dos mandatos em seus 

Estatutos, prevê um período de representatividade de quatro anos para os seus Dirigentes (28 

entidades das 32 que informaram). Alguns Estatutos definem que o mandato do Presidente 

acompanhe o ciclo olímpico de quatro anos, o que, para vários entrevistados, facilita o 

planejamento e a execução do programa olímpico. 

 

Figura 17 – Extensão do mandato do Presidente de uma organização esportiva. 

 

 
 

A possibilidade de reeleição é considerada por muitos como uma disfunção  - que 

acarreta a permanência indefinida de Dirigentes, facilita a cooptação de um grupo de 

Stakeholders e dificulta a participação e a transparência nas organizações. Existe a percepção 

de que maior alternância geraria melhor governança. Por outro lado, alguns entrevistados 

ressaltaram que o Dirigente, por ser em geral um amador e ter que lidar com muitos 

Stakeholders,  percorre uma longa curva de aprendizado, demorando anos até gerar uma rede 

de conhecimento e relacionamentos necessários à boa gestão de sua organização. 
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Figura 18 – Possibilidade de reeleição nas Confederações Esportivas. 

 

 
 

 

Alguns Estatutos não abordam o tema da reeleição. Estes foram para a barra 

“indisponível” da Figura 19, assim como aquelas Confederações cujos Estatutos não foram 

encontrados. Outros mencionam sobre a possibilidade de reeleição, sem fornecer qualquer 

explicação adicional. Foram, por isso,  classificados como “reeleições ilimitadas”, juntos com 

aqueles que explicitavam essa possibilidade. Três Confederações se distinguiram: esgrima, 

sem reeleição; hipismo, sem reeleição para o quadriênio seguinte; e xadrez, com apenas uma 

reeleição consecutiva. 

O Dirigente Aécio Borba Vasconcelos possuía o mandato mais longo entre as 

Confederações filiadas ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) à época da realização da 

pesquisa, presidindo a Confederação de Futebol de Salão há 32 anos, desde 1979, ano de sua 

fundação. A Confederação de Basquete teve um Presidente, Paulo Martins Meira, que ficou 

37 anos no cargo, de 1938 a 1975. João Tomasini Schwertner preside a Confederação 

Brasileira de Canoagem desde sua fundação em 1989. Stefano Arnhold preside a 

Confederação Brasileira de Desportos na Neve desde sua fundação em 2003.  

Eric Leme Walther Maleson preside a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo há 

12 anos, desde 1999, quando ela se filiou ao COB. José Otavio Franco Dornelles preside a 

Confederação Brasileira de Orientação há 12 anos, desde 1999, ano de sua fundação. Carlos 

Gracie Junior preside a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu há 17 anos, desde 1994, ano de 

sua fundação. A Tabela 20, abaixo, mostra os mandatos dos Presidentes de Confederações 
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filiadas ao COB. O primeiro bloco lista as modalidades olímpicas; o segundo e o terceiro, as 

Confederações vinculadas e reconhecidas, responsáveis por esportes não olímpicos.  

 

Tabela 20 -  Mandatos dos Presidentes de Confederações filiadas ao COB. 

   

Modalidades Olímpicas Presidente Anos no 

cargo 

1-     Atletismo Roberto Gesta de Melo 24 

2-     Badminton Manoel Eduardo Galves Gori  1 

3-     Basquetebol Carlos Boaventura Correa Nunes  2 

4-     Boxe Mauro José da Silva   ? 

5-     Canoagem João Tomasini Schwertner  22 

6-     Ciclismo José Luiz Vasconcellos  6 

7-     Desportos Aquáticos Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho  23 

8-     Desportos na Neve Stefano Arnhold  8 

9-     Desportos no Gelo Eric Leme Walther Maleson  12 

10-   Esgrima Gerli dos Santos  2 

11-   Futebol Ricardo Terra Teixeira  22 

12-   Ginástica Maria Luciene Cacho Resende  2 

13-   Golfe Rachid Hadura Orra  2 

14-   Handebol Manoel Luiz Oliveira  22 

15-   Hipismo Luiz Roberto Giugni  2 

16-   Hóquei sobre a grama e Indoor Sydnei Rocha  8 

17-   Judô Paulo Wanderley Teixeira  10 

18-   Levantamento de Peso Ricardo de Mesquita Calmon  1 

19-   Lutas Associadas Pedro Gama Filho  7 

20-   Pentatlo Moderno Helio Meirelles Cardoso  9 

21-   Remo Wilson Reeberg  2 

22-   Rugby Sami Arap Sobrinho  3 

23-   Taekwondo Carlos Luiz Pinto Fernandes  1 

24-   Tênis Jorge Lacerda da Rosa  7 

25-   Tênis de mesa Alaor Gaspar Pinto Azevedo  14 

26-   Tiro com Arco Vicente Fernando Blumenschein  12 

27-   Tiro esportivo Paulo Antônio Guedes de Lima e Silva  2 

28-   Triathlon Carlos Alberto Machado Fróes  12 

29-   Vela e Motor Carlos Luiz Martins Pereira e Souza  4 

30-   Voleibol Ary da Silva Graça Filho  14 

Confederações Vinculadas 

 

  

1-      Automobilismo Cleyton Pinteiro  2 

2-       Beisebol e Softbol Jorge Otsuka  21 

3-      Boliche Geraldo Couto  2 

4-      Caça e Tiro Flávio Paiva Frota  ? 

5-      Capoeira Gersonilto Heleno de Souza  ? 
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6-      Culturismo e Musculação Reginaldo Gomes  1 

7-      Desporto Universitário Luciano Atayde Costa Cabral  7 

8-      Desportos Terrestres Nilton Seixas Necchi  20 

9-      Futebol de Salão Aécio de Borba Vasconcelos  32 

10-   Hóquei e Patinação Moacyr Neuenschwander  2 

11-   Karatê Edgar Ferraz de Oliveira  20 

12-   Kung Fu/Wushu Marcus Vinicius Fernandes Alves  1 

13-   Motociclismo Francisco de Assis Aquino  1 

14-   Orientação José Otavio Franco Dornelles  12 

15-   Pára-quedismo Jorge Derviche Filho  4 

16-   Pesca e Desportos Subaquáticos Eduardo Paim Bracony  ? 

17-   Squash Nelson Pires Ribeiro Neto  ? 

18-   Surf Adalvo Argolo  2 

19-   Xadrez Pablyto Robert Baiôco Ribeiro  7 

 20-   Vôo a Vela Thomas Milko  2 

Confederações Reconhecidas 

 

    

1- Beach Soccer Marcos Fábio Spironelli  1 

2-Esqui Aquático Rafael Funari Negrão  3 

3-Jiu-Jítsu Carlos Gracie Junior  17 

 

Média de todos os mandatos (anos) 

  8,6 

Fonte: Sites das Confederações. 

 

Figura 19 – Número de Federações Filiadas por Confederação. 
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De 2000 a 2010, algumas Confederações aumentaram o número de Federações 

filiadas, como as das seguintes modalidades esportivas: badminton, lutas e triathlon. Por outro 

lado, remo e vela perderam filiadas. O número máximo encontrado foi de 27 organizações 

filiadas, o que permite o controle da organização com o apoio de 14 Dirigentes. Uma das 

reclamações constantes dos entrevistados é que a fórmula de representatividade por unidade 

da Federação traz distorções, pois em muitos Estados o número de praticantes ou clubes 

filiados é muito pequeno, mas os votos de suas Federações possuem o mesmo peso de 

entidades com dezenas de clubes filiados e milhares de praticantes.  
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5 
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA IDENTIFICADAS E PRÁTICAS 
PROPOSTAS 
 

 

As entidades esportivas administram atividades cada vez mais complexas. 

Relacionadas à aplicação de recursos financeiros, tamanho das operações e sua importância 

econômica e social. Seus dirigentes são amadores, não remunerados e, portanto, acham que as 

suas obrigações com a organização são diferentes das que teriam se fossem assalariados para 

desempenhar a mesma função. A contratação de executivos ainda é incipiente e limitada pelas 

fontes de recursos incertas da maioria dessas organizações, pois os patrocínios são sazonais, e 

o dinheiro público vem em forma de projetos que vinculam os gastos ao que foi planejado e 

não ao custeio da organização.  

Por outro lado, a adição de profissionais na gestão sem uma estrutura de governança 

apropriada pode levar à captura da instituição pelos seus funcionários, pois eles teriam os 

meios e as informações para influenciar os Principais. Neste capítulo final da Tese serão 

apresentadas algumas ideias e práticas de governança que podem ajudar a aumentar a sua 

efetividade, bem como serão sugeridas algumas métricas para avaliação do seu sucesso, pela 

ótica dos Stakeholders. 

 
5.1 
A Gestão das Federações e Confederações 
 

 
As Federações e Confederações esportivas necessitam de uma gestão cada vez mais 

profissional, o que pode ser obtido pela contratação de gestores especializados em suas áreas 

de atuação. Com isso, a entidade poderá alcançar maior eficiência e estabelecer critérios 

profissionais em suas contratações, evitando tornar-se um “cabide de empregos” para amigos 

ou parentes de seus Dirigentes.  

Não é raro que filhos, sobrinhos, cônjuges e amigos ocupem funções ou sejam 

beneficiados indiretamente por meio de contratos de prestação de serviços.Não se discute o 

mérito desses profissionais. Alguns podem até ter a habilitação desejada para a função 

exercida, mas esta situação pode gerar uma série de conflitos de interesses indesejáveis para a 

organização, além de ser uma prática vista como inconveniente para os Stakeholders 

entrevistados e que não pertencem ao corpo dirigente. 
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Mas a profissionalização da gestão não implica que os Dirigentes sejam profissionais 

remunerados pela entidade. A partir do momento em que o gestor obtém benefícios 

financeiros da organização ele  passa a ter um interesse adicional em manter-se no cargo e em 

desenvolver políticas nesse sentido, que não necessariamente seriam as melhores para a 

organização.  

 

         Para ser Dirigente não é necessário ter um perfil de administrador, desde que esteja 

assessorado por pessoas que tenham conhecimento de gestão pública e esportiva e 

possam interagir com os Stakeholders fundamentais para a manutenção da entidade. 

Pode ser um bom administrador, mas acompanhado de pessoas com conhecimento 

técnico sobre o esporte. (E 5) 

 

 

O controle político deve ser mantido pelos principais Stakeholders, mas o gestor deve 

ser qualificado para tal. A solução passa por um Conselho de Administração atuante, que 

contrabalance o poder do executivo profissional e o dos Dirigentes eleitos. Como constituir 

um Conselho com essas características tem sido um desafio para as empresas de fins 

lucrativos e também para organizações sem fins lucrativos (TRICKER, 2009). 

No caso das organizações esportivas, essa tarefa pode ser facilitada pela ligação 

emocional que os praticantes têm com o esporte. Esse laço faz com que executivos e 

profissionais liberais, que em outras circunstâncias hesitariam em participar de um Conselho 

de empresas, ofereçam o seu tempo e esforço para ajudar a modalidade esportiva de sua 

preferência. As Federações e Confederações poderiam criar um espaço maior para Conselhos 

desse tipo ( não previstos na maioria dos atuais Estatutos).  

Os Estatutos preveem três instâncias para a governança: a Assembleia Geral, a 

Diretoria e o Conselho Fiscal, sendo este último eleito em conjunto com a Diretoria e com 

mandato semelhante, mas sem poderes de gestão; somente, como o nome indica, de 

fiscalização. Essa atividade envolve grande responsabilidade e é não remunerada, ou oferece  

uma pequena remuneração, que não é condizente com o trabalho e os riscos assumidos pelos 

seus membros. Eles legitimam as ações dos Diretores, sem muitas vezes dispor de meios ou 

tempo suficientes para analisá-las. Vários entrevistados ressaltaram a dificuldade de recrutar 

membros para os Conselhos Fiscais de suas entidades. Um Conselho de Administração que 

assumisse as atribuições do Conselho Fiscal, mas exercesse um papel mais influente sobre a 

gestão “enriqueceria” a função e facilitaria o engajamento de voluntários. 
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5.2 
A Alternância no Poder como uma Virtude e Boa Governança 
 
 

Um tópico recorrente em todas as entrevistas com Stakeholders do esporte foi a 

questão da duração dos mandatos dos dirigentes esportivos. A maioria daqueles que não estão 

no comando das organizações esportivas condenam a aparente perpetuação dos dirigentes 

esportivos no poder, que dificulta a introdução de boas práticas de governança e de um maior 

profissionalismo no esporte. Sem a alternância no poder, torna-se difícil a renovação dos 

quadros dos dirigentes e mais fácil a consolidação do gestor no poder, por meio da construção 

de um intricado sistema de clientelismo e de controle dos colégios eleitorais, transformando 

essas entidades em “caixas pretas” políticas. 

Os Dirigentes justificam os longos mandatos baseados em três principais argumentos: 

o da continuidade do sucesso, o da ausência de sucessores motivados e capacitados e a longa 

curva de experiência requerida para que um dirigente esportivo entenda o funcionamento do 

sistema e crie uma rede de relacionamentos ampla na política esportiva. Resumindo os três 

argumentos – favoráveis à não limitação dos mandatos - em frases que se repetiram nas 

diversas entrevistas: “porque impedir a continuidade de um Dirigente que está fazendo um 

bom trabalho?”;” Nninguem quer assumir a entidade, então eu vou continuando...”; e “Leva-

se muito tempo para se formar um bom Dirigente”. 

O primeiro argumento personaliza a gestão esportiva, sugerindo uma dependência do 

sucesso da organização em torno do seu principal Dirigente e a ausência de um projeto 

político de um grupo, que poderia oferecer outros componentes para a direção da entidade. 

Uma das características desejáveis de um bom gestor é a preparação de seu sucessor 

(TRICKER, 2009), e essa é também uma das maiores preocupações do Conselho de 

Administração –que, como visto, nem existe na maioria das entidades esportivas. Esse 

argumento sugere também que a única maneira de alguém participar de uma organização 

esportiva de forma efetiva é por meio da Presidência, quando existem várias outras formas de 

participação. Vários Estatutos estudados garantem inclusive voto e assento perpétuo para os 

seus ex-dirigentes em suas assembleias gerais. 

A ausência de candidatos é o segundo argumento a favor de mandatos sem limites. Isso 

acontece devido à falta de uma estratégia sucessória, como discutido acima, mas também é 

causado por uma situação financeira e tributária complicada de muitas entidades, o que 
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constitui um paradoxo: instituições que movimentam milhões em recursos, possuem 

patrimônio líquido negativo e pouco dinheiro em caixa, desestimulando possíveis candidatos 

ao cargo. Um exemplo é a Confederação Brasileira de Vela e Motor, que não pode 

movimentar as suas contas bancárias, mas que nos anos de 2008 a 2011 movimentou em 

média mais de R$ 3.000.000,00 em suas atividades. 

O terceiro argumento diz respeito ao tempo necessário para formar um Dirigente 

esportivo. Foi mencionada em várias entrevistas, por parte dos Dirigentes, a necessidade do 

desenvolvimento de relacionamentos pessoais como forma de dar acesso a recursos 

importantes para a organização esportiva. O ritmo da política esportiva é dado pelas várias 

Assembleias e Congressos dos quais o Presidente participa. O próprio ciclo olímpico de 

quatro em quatro anos exigiria um tempo maior até o gestor atingir a sua “produtividade “ 

máxima na defesa de sua modalidade. As Tabelas 21e 22 ilustram um dos argumentos de que 

no esporte internacional são comuns mandatos longos e reeleições. 

 

Tabela 21 – Presidentes do Comitê Olímpico Internacional e seus respectivos mandatos. 

 

Comitê Olímpico Internacional 

 

Presidente: Jacques Rogge, desde 2001 – 10 anos  

 

Teve apenas 8 Presidentes desde sua fundação em 1894 

 

Demetrius Vikelas, de 1894 a 1896 – 2 anos 

Pierre de Coubertin, de 1896 a 1925 – 29 anos 

Henri de Baillet-Latour, de 1925 a 1942 – 17 anos 

J. Sigfrid Edström, de 1946 a 1952 – 6 anos 

Avery Brundage, de 1952 a 1972 – 20 anos 

Lord Killanin, de 1972 a 1980 – 8 anos 

Juan Antonio Samaranch, de 1980 a 2001 – 21 anos 

 

Fonte: http://www.olympic.org/about-ioc-institution?tab=3, acesso em 3/08/2011. 
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Tabela 22 – Mandatos e presidentes de alguns Comitês Olímpicos. 
 

Comitês Presidente Anos no cargo 

Comitê Olímpico Brasileiro Carlos Arthur Nuzman  16 

Comitê Olímpico Canadense Marcel Aubut  1 

Comitê Olímpico Chileno Neven Ilic Álvarez  7 

Comitê Olímpico Chinês Liu Peng  6 

Comitê Olímpico Espanhol Alejandro Blanco Bravo  6 

Comitê Olímpico Francês Denis Masseglia  2 

Comitê Olímpico Norte-Americano Lawrence F. Probst III  3 

Comitê Olímpico da Nova Zelândia Mike Stanley  8 

Comitê Olímpico de Portugal José Vicente Moura  14 

Comitê Olímpico Sul-Coreano Young-Sung  Park  2 

Fonte: Levantamento do autor em agosto de 2011. 

 
 
5.3 
Políticas Públicas e o Esporte 

 

Brudney et al. (2000) sumarizam as principais perguntas no campo do gerenciamento 

público em quatro grupos: I – O que é distinto no contexto da administração pública e como 

podemos entender os meios pelos quais os administradores públicos podem influenciar 

eventos importantes? II – Quais são os métodos que devemos usar para estudar a gestão 

pública? III – Que modelos conceituais nós devemos usar? IV – Como podemos entender os 

processos de reforma administrativa para melhor podermos aconselhar os gerentes sobre 

como aperfeiçoar as reformas? 

A construção de políticas públicas é uma função da otimização sobre um conjunto de 

restrições. Nesse contexto, leva vantagem o administrador que tem a iniciativa no 

encaminhamento de suas demandas, pois poderá levar a resultante final para próximo da 

solução tida como ótima. A passividade possui custos políticos adicionais. 

Para Hammond e Knott (2000), o administrador público deve ter quatro habilidades 

básicas para fazer com que a política finalmente implementada se aproxime da que ele acha 

ideal: (1) identificação dos interesses e margens de manobra dos atores políticos envolvidos 

em seu ambiente;(2) antecipação em relação aos demais atores, procurando influenciar ao 

máximo a formação dos políticos;(3) persuação os atores sociais de forma que estes 

flexibilizem suas margens de manobra no interesse do administrador; (4) posicionamento as 

questões administrativas de forma que a sua problematização atenda aos seus objetivos de 

gestão. 
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O esporte tornou-se um importante aspecto da intervenção política governamental, 

sendo considerado por  Bergsgard et al. (2007) uma importante faceta das atividades sociais e 

econômicas por três motivos: (i) o esporte tem um significado cultural forte para a maioria das 

nações desenvolvidas, que é demonstrado principalmente pela atenção dispensada pela mídia 

e pelos investimentos em infra-estrutura esportiva realizados pelo Estado; (ii) o esporte é 

considerado um recurso que pode ser usado para ajudar a entregar outros objetivos não 

esportivos, tais como: demonstrar poder político, combater a exclusão social, melhorar as 

condições econômicas da população, facilitar a regeneração urbana e reduzir a obesidade 

infantil; (iii) o esporte possui um caráter multidimensional e não é apenas um serviço público, 

mas também uma ferramenta de assistência social e uma indústria importante. 

Houlihan (apud HOYE et al. 2010) argumenta que em 1960, poucos governos tinham 

um envolvimento explicito e orçamentário com o esporte, mas que em 1990 todos os 

principais países desenvolvidos tinham incorporado o esporte de uma forma ou de outra em 

suas políticas públicas, como ferramenta ou mesmo objeto de política. Parrish afirma (2008) 

em sua análise das políticas públicas relacionadas ao esporte na Europa: 

 

O esporte tem uma função pública, e à expansão do seu significado econômico e social, aliada a 

sua crescente sofisticação organizacional e internacionalização, tem atraído um interesse crescente 

dos formuladores de políticas públicas. O esporte é usado como uma ferramenta de construção da 

identidade nacional, (particularmente quando atletas e equipes assumem uma função representativa 

do país); ele é usado também como uma provisão de bem público, como uma ferramenta para a 

promoção da saúde, como um meio de combater a exclusão social, como uma ferramenta de 

prevenção ao crime, como um veículo para o desenvolvimento econômico e como um recurso de 

política externa. (PARRISH, 2008, p. 80) 

 

 

Dessa forma, a ênfase das políticas tem mudado -  de políticas de desenvolvimento do 

esporte para políticas que buscam as externalidades que podem ser obtidas por meio da 

prática esportiva (GREEN, 2006). Mas, além desses aspectos, existem outros específicos do 

esporte e que devem ser considerados objetos de regulação estatal ou não, tais como: apostas, 

direitos de transmissão de eventos e acesso ao conteúdo, bem como as questões que envolvem 

riscos para os participantes ou espectadores, como é o caso do boxe, esportes de contato e 

competições automobilísticas. No caso do iatismo, esse aspecto é relevante, com a Marinha 

do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, expede uma série de normas de habilitação e 

segurança para a prática do esporte à vela. 
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Tabela 23 – Interseções entre as arenas de política pública e o esporte. 

 
Política Esportiva Regulamentação Políticas sociais mais amplas 

Equipes de alto rendimento Práticas organizacionais 

adotadas pelo esporte 

Uso do esporte como 

instrumento de saúde 

Controle anti-doping Proteção dos praticantes do 

esporte 

Uso do esporte para a 

regeneração urbana e 

desenvolvimento econômico 

Aumento do número de 

praticantes e da capacidade de 

prática do esporte 

Política de transmissão dos 

eventos esportivos 

Uso do esporte como ferramenta 

de inclusão social e 

desenvolvimento comunitário 

(adaptação da tabela existente em Hoye, Nicholson e Houlihan, 2010, pg3) 

 

Baldwin e Cave (1999) identificam uma dúzia de áreas para intervenção do Estado no 

esporte mediante a regulação e chamam a atenção para o fato de que os motivos para 

regulamentação devem ser separados de possíveis “justificativas técnicas” para os marcos 

regulatórios (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Algumas justificativas para a regulação do esporte 

 

Justificativa Objetivos da regulação Exemplo no Esporte 

Monopólios e monopólios 

naturais. 

Identificar áreas de monopólios 

naturais; beneficiar-se de 

economias de escala. 

Monopólio sobre as apostas em 

um determinado esporte, para 

garantir a qualidade e a lisura. 

Lucros exorbitantes. Transferir parte do lucro para os 

consumidores ou contribuintes. 

Transferência de parte da 

arrecadação da loteria para o 

esporte. 

Combate às externalidades 

negativas. 

Obrigar ao produtor e ao 

consumidor a assumir os custos 

totais de sua atividade. 

Compelir aos operadores de 

estádios a reciclar a sua água e a 

adotar práticas eficientes de 

consumo de energia. 

Ineficiência informacional. Melhorar a informação do 

consumidor para o mercado 

funcionar melhor. 

Informar ao público sobre os 

benefícios do exercício físico. 

Disponibilidade de um serviço. Garantir um nível mínimo de 

prestação de serviço. 

Subsidiar o custo para 

deficientes físicos participarem 

de atividades esportivas. 

Comportamento contra a 

competição e preço predatório.  

Prevenir o comportamento 

contra a competição. 

Controlar a fixação de preços 

para eventos esportivos. 
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Bens públicos e risco moral. Dividir custos quando os 

benefícios da atividades são 

compartilhados mas os 

“caronas” também existem. 

Impor uma taxa a todos os 

contribuintes para financiar 

estádios e parques. 

Poder de barganha desigual. Proteger interesses vulneráveis 

quando os mercados falham em 

fazer isso. 

Fim do “passe” do jogador no 

futebol brasileiro. 

Adaptação da tabela existente em Baldwin e Cave (1999,p.17). 

 

Hoye et al. (2010) identificam as seis áreas principais de políticas regulatórias: (1) a 

regulação das práticas organizacionais adotadas pelo esporte; (2) a regulação da atividade 

esportiva; (3) a regulação da segurança para os praticantes de uma modalidade esportiva; (4) a 

regulação do jogo associado ao esporte; (5) a regulação das transmissões esportivas e (6) a 

regulação da atividade de Educação Física.  

 
          O papel do Estado é de fomentar. Não tem capacidade interventora porque as organizações 

esportivas são de direito privado. Uma lei complementar poderia ser feita dizendo que entidades 

que recebem dinheiro público deveriam fazer uma mudança estatutária, definindo limites nos 

mandatos dos seus dirigentes entre outros. Isso foi amplamente debatido, sobretudo na comissão 

especial do Estatuto do Desporto, mas esses projetos nunca foram votados no Congresso, por 

haver forte lobby contrário da bancada da bola e das Confederações olímpicas. (E5) 

 

Não existe esporte sem algum tipo de organização. As regras precisam ser criadas, as 

competições devem ser estruturadas, os praticantes devem ser selecionados por algum critério, 

e a sua integridade física protegida e alguém ou algum órgão deve ter legitimidade para 

arbitrar os conflitos quando eles ocorrerem. Que relação o Estado deve ter com essa 

organização?  

No Brasil, uma associação é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade 

jurídica e caracterizada pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de 

objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa (SEBRAE, 2010). A maior parte das 

organizações esportivas enquadra-se nessa descrição, com o surgimento mais recente dos 

“clubes-empresa”, prática ainda incipiente e muito desfavorável do ponto de vista tributário. 

A relação entre essa regulação e as políticas públicas fica clara à medida que ela pode 

envolver imunidade tributária, entre outros benéficios conferidos ao terceiro setor. 

A disseminação da prática esportiva nas escolas públicas, que em sua maioria já 

possuem quadras e professores de Educação Física, é a maior contribuição que o Estado pode 

dar para o desenvolvimento do esporte. Só as redes públicas de ensino possuem a escala e 

abrangência necessárias para a promoção em massa da atividade esportiva e, nesse ponto, os 
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Estados Unidos da América oferecem um exemplo interessante de como não só desde cedo 

envolver o jovem no esporte, mas também toda a comunidade escolar. 

 
5.4 
Estratégias para a composição e gestão do Conselho 

Apoiar o esporte é uma atividade de reconhecida importância dentro da nossa 

sociedade. Nas entrevistas realizadas com políticos, empresas e dirigentes ao longo desse 

trabalho, o esporte surge como um bem público, uma fonte de educação, inserção social, 

desenvolvimento econômico e entretenimento. A Teoria da Dependência dos Recursos 

(TRICKER, 2009), explicada no Capítulo 2 do presente trabalho, aponta um caminho para 

atrair e motivar quadros com bom nível administrativo na composição dos Conselhos de 

Administração das entidades esportivas. 

Nas entrevistas, observações e conversas realizadas ao longo da pesquisa, existe uma 

ênfase nas limitações e intenções dos dirigentes,mas, ao se examinar os vários Estatutos e 

documentos das associações, constata-se que os mecanismos de controle e publicidade das 

ações dos dirigentes encontram-se ali descritos - logo a responsabilidade pela má governança 

deve ser dividida com a comunidade ali representada, que delega, critica, mas não participa.  

A inexistência de um órgão intermediário entre a Assembleia Geral e a Diretoria das 

organizações dificulta a participação e da comunidade e pulveriza o seu poder. A solução 

proposta neste trabalho é a criação de Conselhos de Administração com poderes estratégicos e 

não somente fiscalizadores - entretanto ainda permanece a questão de como avaliar a 

qualidade da governança e da gestão da entidade esportiva.  

5.5 
A Efetividade das Organizações Esportivas 
 
 

Uma boa governança é medida pela percepção de bons resultados por parte de seus 

diversos Stakeholders, que fornecem a sustentação política para a entidade esportiva. A 

aferição dessa efetividade é um requisito importante para que se possa avaliar o desempenho 

da gestão de uma organização esportiva. Ferkins et al. (2005) discutem se é possivel 

determinar objetivamente indicadores de efetividade ou se eles serão sempre socialmente 

construídos e portanto com alta dose de subjetividade. Concluem pela validade do 

estabelecimento de parâmetros para avaliação e gestão das entidades esportivas.  
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Herman e Henz (1998) ressaltam os seguintes aspectos da efetividade em uma 

organização esportiva: (1) a efetividade desse tipo de organização é multidimensional; (2) os 

Conselhos de Administração fazem a diferença nessa efetividade, embora como isso aconteça 

não é claro para os autores; (3) as organizações não governamentais mais efetivas tendem a 

usar mais intensivamente ferramentas gerenciais; (4) o conceito de efetividade é uma 

construção social; e (5) a avaliação da efetividade pelos resultados dos programas conduzidos 

pela organização é um indicador incompleto de efetividade. 

A partir do exame da literatura e das entrevistas citadas nesta Tese, podemos estabelecer 

alguns aspectos importantes a serem considerados na construção desses indicadores. 

Dividimos esses indicadores em cinco diferentes áreas: regulação da atividade 

esportiva, resultados, profissionalismo, transparência e participação. Uma entidade esportiva 

possui como principal objetivo o ordenamento da prática da modalidade esportiva que 

representa, sem o qual não se pode capacitar atletas e árbitros e nem realizar competições. 

Grevemberg (1999) aponta os quesitos a serem aferidos no que tange à regulação: a existência 

de regulamentos e regras claros e acessíveis para a prática do esporte, incluindo elegibilidade 

para organização e participação em competições, bem como regras explícitas para a resolução 

de conflitos dentro do esporte. 

Dado que a atividade esportiva esteja devidamente regulada, o próximo passo é a 

obtenção de resultados esportivos, que podem ser classificados em duas vertentes: a 

performance nas competições e a disseminação da prática esportiva. Nos chamados esportes 

olímpicos o objetivo é a obtenção de medalhas nos jogos olímpicos, gerando os chamados 

“ciclos olímpicos”, que correspondem ao período de preparação nos quatro anos que 

antecedem aos jogos. Como cada modalidade encontra-se em níveis diferentes de 

desenvolvimento esportivo, não se pode julgar os resultados apenas pela simples obtenção de 

medalhas e sim pela evolução daquele esporte nas competições. Nesse sentido, são sugeridas 

duas medidas referentes a performance nas competições: a evolução dos resultados dos atletas 

federados em competições nacionais e internacionais e a existência de um planejamento 

integrado com os clubes para o desenvolvimento dos atletas de alta performance. 

A evolução dos resultados indica o êxito das políticas e investimentos no esporte de alta 

performance. É um indicador resultante da comparação temporal entre performances e 

também do volume empregado por outras organizações esportivas para a obtenção do mesmo 

resultado. Algumas organizações esportivas divulgam a destinação dos seus recursos 

possibilitando uma estimativa do “custo” dos resultados. Nos regimes totalitários os 

resultados esportivos eram utilizados como instrumentos de projeção de poder (COAKLEY & 
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DUNNING, 2008), e a eficácia de suas equipes esportivas era o que importava, ficando em 

segundo plano a eficiência econômica do pro.cesso . 

Como já foi ressaltado neste trabalho, uma boa performance esportiva gera maior 

exposição para o esporte, aumentando o número de praticantes e seguidores e melhorando a 

imagem da atividade esportiva. Com isso, mais recursos podem ser atraídos para a 

modalidade, beneficiando todos os seus Stakeholders.Mas essa performance pode ter sido 

obtida por meio do esforço individual do atleta, sem a participação ou ajuda da entidade 

esportiva.Esse fato foi ressaltado em várias entrevistas realizadas durante este trabalho. Isso 

leva à necessidade de criação de um segundo indicador de performance: um planejamento que 

gere esses resultados. 

Resultados obtidos ao acaso ou sem a participação da entidade esportiva não 

configuram uma governança efetiva. Uma das formas de aferir se houve algum tipo de 

colaboração ou não é por meio de planos para facilitar, preparar ou garantir esses resultados. 

Se eles existirem, significa que há entrosamento e sinergia entre a organização esportiva, os 

clubes e os atletas. Um elemento a mais de qualidade de governança é o grau de congruência 

entre o planejado e o executado. 

Uma constante nas informações levantadas durante a pesquisa para a Tese foi a 

necessidade de profissionalizar a gestão das organizações esportivas. O esporte constituiu-se 

em uma indústria que atinge bilhões de pessoas, movimentando vultosos recursos nesse 

processo, e suas entidades não podem mais ser geridas por voluntários improvisados em 

funções administrativas. A solução apontada é a contratação de profissionais ou o seu 

treinamento.  

Esses profissionais seriam os administradores esportivos e os técnicos, além de 

graduados que seriam incorporados nas demais funções técnicas: contabilidade, nutrição, 

jurídico e todas as demais, que podem variar de acordo com a modalidade. A ligação dessas 

pessoas com a entidade pode ser mediante emprego ou prestação de serviços, mas o 

importante é sua participação no processo a fim de conduzir a um melhor desempenho e 

governança da organização. A introdução de especialistas nas funções operacionais não deve, 

contudo, significar a instauração de uma “tecnocracia” na entidade, devendo ser criados 

mecanismos de governança que impeçam a captura da entidade por seus técnicos, de modo a 

garantir  o controle político pelos seus Stakeholders principais. 

O profissionalismo na gestão da organização é uma reividicação dos Stakeholders e algo 

de difícil implementação em uma entidade esportiva, dada a escassez de recursos disponíveis 

para as atividades meio e a instabilidade de seu fluxo de caixa. No entanto, alguns elementos 
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podem ser medidos. O primeiro abrange a assessoria contábil, a regularidade nos registros 

tributários e o seu recolhimento. Esse fator pode ser causa de multas ou mesmo 

inacessibilidade a recursos públicos e incentivados, pela impossibilidade de se obterem-se 

certidões negativas para a instituição.  

Outro indicador de profissionalismo refere-se à forma como os colaboradores 

profissionais da instituição devem ser contratados, com o intuito de evitar assim o nepotismo 

e o clientelismo na seleção de pessoal. Nesse caso, assume-se que uma contratação onde o 

candidato é avaliado pelo Conselho de Administração ou mesmo um Comitê de Seleção, tem 

maior probabilidade de revelar-se uma escolha apropriada para a função. O mesmo 

procedimento deve ser utilizado nos desligamentos, a fim de conferir uma maior segurança ao 

funcionário frente às mudanças políticas na organização. 

A transparência na gestão das organizações esportivas é uma reivindicação constante da 

mídia e dos atletas. Isso parte de um desentedimento acerca da natureza jurídica dessas 

instituições, que, embora sem fins lucrativos, não pertencem à comunidade e sim ao seu grupo 

instituinte e organizado de acordo com o Estatuto da entidade. Muitas vezes se confunde a 

natureza livre e de bem público do esporte com as entidades que organizam a sua prática. 

Estas pertencem a uma coletividade fechada e regida por regras próprias, de acordo com a lei.  

Isso não impede que a sociedade avalie a qualidade da governança das organizações 

esportivas, pois o Estado, as empresas e o público são Stakeholders interessados em seu 

sucesso. A publicação dos Estatutos e demonstrações financeiras atualizadas na internet 

constitui uma prática salutar, que permite o acompanhamento da atuação dessas entidades por 

toda a sociedade. 

Por outro lado, a boa governança não é responsabilidade somente dos gestores e sim de 

todo o grupo constituinte da organização esportiva. Nesse sentido, não se faz uma boa 

governança sem a participação efetiva dos Principais no controle. E a participação não se 

resume ao direito de acompanhar o desempenho e sim à prática de comparecimento às 

reuniões e manifestação oportuna de opiniões e vontades.  

As práticas de participação sinalizam as oportunidades oferecidas para o envolvimento  

dos Principais, além da incorporação de outros Stakeholders no processo. 
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Tabela 25 – Práticas propostas para uma maior efetividade. 

 

PRÁTICA CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS 

Regulação – Existência de 

regras e regulamentos sobre a 

prática esportiva atualizados e 

disponíveis. 

Permite a estruturação e a prática 

ordenada do esporte. Entende-se 

por atualizada estar consistente 

com as regulações 

internacionais. 

(  ) Existncia ou não 

(  ) Atualizados ou não 

(  ) Disponívéis ou não  

Regulação – Existência de 

cursos e preparação sistemática 

de árbitros e técnicos para 

competições. 

Fornece a mão de obra 

necessária para a operação de 

competições esportivas e a 

disseminação das regras do 

esporte. 

(  ) Existência de certificação 

para árbitros e juízes? 

(  ) Existência de formação 

sistemática de árbitros e juízes. 

(  ) Número de árbitros ou juízes 

credenciados. 

 

Performance –Evolução dos 

resultados. 

Sinaliza a eficácia e eficiência 

do processo de formação de 

atletas de alta performance. 

(  ) Alcance das metas de 

performance propostas. 

(   ) Evolução dos atletas nas 

principais competições. 

(   ) Eficiencia da obtenção dos 

resultados; proporção entre 

recursos gastos e resultados 

obtidos. 

Performance – Planejamento 

para gerar resultados. 

Indica a contribuição 

organizacional para a geração do 

resultado. Sua inexistência 

demonstra que os atletas e os 

clubes tiveram pouca ajuda 

organizada no processo. 

( ) Existencia de um 

planejamento formal para a 

geração de resultados. 

(    ) Grau de congruência entre 

os planos e sua execução. 

Profissionalismo – Registros 

financeiros e tributos em ordem. 

Indica o cuidado na gestão 

financeira e contábil da 

organização, condição para um 

controle externo eficiente. 

(   )   Existência de uma auditoria 

externa sistemática 

(   ) Organização adimplente 

com as suas obrigações para com 

o Estado. 

Profissionalismo – Processo 

formal e participativo de 

admissão e contratação de 

funcionários. 

Indica o cuidado em selecionar 

colaboradores de forma 

meritocrática e transparente. 

(...) As contratações e demissões 

da organização são submetidas a 

um órgão externo ou à Diretoria 

para avaliação ou aprovação? 

Transparência -  Publicação Indica as regras de governança ( ) Existência de estatuto 



120 

 
dos Estatutos e demonstrações 

financeiras 

da entidade, bem como a origem 

e utilização de seus recursos. 

atualizado na internet 

(   ) Existência de demonstrações 

financeiras atualizadas na 

internet. 

Participação - Oportunidades de 

participação dos Stakeholders na 

governança da organização 

esportiva. 

Indica a quantidade e qualidade 

das oportunidades de 

participação. 

(   ) Existência de um Conselho 

de Administração independente 

dos gestores. 

(   ) Número de Assembléias 

Gerais e reuniões do Conselho 

de Administração 

( ) Possibilidade de os 

stakeholders participarem de 

comitês e Conselhos da entidade. 

Participação - Envolvimento 

dos Stakeholders com a 

organização. 

Indica o aproveitamento das 

possibilidades de participação 

pelos stakeholders. 

(  ) Percentual de presença nas 

reuniões. 

( ) Percentual de 

participação,(voto ou 

declaração), nas decisões da 

instituição. 

  

Os Principais das organizações esportivas são os clubes e agremiações, organizações 

geralmente sem fins lucrativos e com problemas de governança próprios, que serão vistos na 

próxima Seção. 

5.6 
Clubes e Agremiações 

 

Uma concepção existente entre alguns atletas e agremiações entrevistados é a de que a 

desintermediação levaria à melhor governança de uma organização esportiva. Dessa forma, 

clubes e atletas deveriam ser representados nas Confederações diretamente e, com isso, 

seriam evitadas as distorções na governança e principalmente a captura da entidade nacional 

por um pequeno grupo. Fontes Filho & Balassiano (2008) alertam para os riscos da 

fragmentação do controle e seus efeitos sobre a motivação dos Principais em governar uma 

organização. O caso CBVM  é um bom exemplo, pois os clubes e classes tiveram acesso e 

participação direta no processo decisório da organização, sem a produção de boa governança.( 
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a instituição faliu), ou da alternância de poder,(o Presidente manteve-se no comando por mais 

de dez anos). 

Os clubes e agremiações podem alavancar o seu poder por meio da formação de ligas - 

prática já utilizada no futebol, com a criação do Clube dos Treze em 1987. A União dos 

Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, Clube dos Treze, foi fundada em julho de 1987, pelos 

seguintes clubes: Atlético – MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, 

Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. O objetivo alegado 

era o de defender os interesses políticos e comerciais dos maiores clubes do futebol brasileiro 

frente à inoperância da CBF, que passava por grandes dificuldades administrativo-financeiras.  

Naquele mesmo ano, o Clube dos Treze passou a organizar o Campeonato Brasileiro, 

visto que a CBF - presidida por Octávio Pinto Guimarães – abdicara da organização. Foi 

criada a Copa União, disputada entre os clubes mais populares do país, que teve o Flamengo 

como vencedor e o Internacional como vice-campeão. Posteriormente, a CBF criou o 

“módulo amarelo”, com outros clubes, nele o Sport foi campeão ao derrotar o Guarani na 

final. A CBF determinou que deveria haver um cruzamento entre os dois torneios, em que os 

campeões e vice-campeões se enfrentariam para chegar ao verdadeiro campeão de 1987. Os 

vencedores da Copa União se negaram, e o Sport foi declarado campeão, ficando o Guarani 

com o vice-campeonato. Mais de duas décadas depois, a Confederação decidiu confirmar o 

título do time carioca, mantendo a equipe pernambucana como vencedora. 

Sem alterar o nome de Copa União, a CBF voltou a organizar o Campeonato 

Brasileiro em 1988, com 24 equipes e o sistema de acesso e rebaixamento. O Clube dos Treze 

passou a dedicar-se a negociação os direitos de transmissão de campeonatos com emissoras de 

rádio e televisão. 

A Liga atua como uma coalizão frente à Federação e tem a vantagem de poder ter fins 

lucrativos ou não, a critério de seus constituintes. As Ligas podem também ter como propósito 

explorar e controlar organizações esportivas, chegando a competir diretamente com as 

Confederações e Federações como órgãos organizadores do esporte.  

Além da formação de Ligas, é necessária uma participação ativa nas Federações e 

Confederações, fazendo valer as regras de governança expressas em seus Estatutos, que 

garantem a existência de um Conselho Fiscal, que deve ser ativo, e a obrigação da Direção de 
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prestar contas. Nenhum Estatuto estudado nesta pesquisa veda o acesso às informações, e 

todos possuem um Conselho Fiscal definido e responsabilidades atribuídas claramente. A 

participação em eleições é apenas uma das formas de interação com a entidade, e uma das 

menos eficazes, pois apenas muda o delegado, mas não o comportamento de participação e 

controle. 

Como associações possuidoras de múltiplos associados, os clubes e agremiações 

possuem desafios de governança semelhantes aos das Federações, em que o grupo controlador 

do clube pode aliar-se ao grupo controlador da Federação local para reforçar o controle mútuo 

sobre as suas organizações. Os clubes clamam por uma transparência e uma alternância no 

poder que eles mesmos, muitas vezes, não possuem internamente. 

O presente trabalho sugere três linhas de ação para os clubes e agremiações no que 

tange à sua relação com a governança das entidades esportivas: A primeira é  organizar-se em 

Ligas, quando existir a oportunidade de criação de uma propriedade de marketing esportivo, ( 

campeonato ou nova modalidade), e fazer um acordo com a Federação ou Confederação para 

garantir a legitimidade esportiva e os aspectos técnicos do objeto da liga. 

A segunda linha é garantir a alternância no comando das Federações. Os mandatos dos 

Presidentes das entidades esportivas devem ser compatíveis com o dos Dirigentes dos clubes, 

pois, caso contrário, aumentam as chances de captura do sistema pelo Dirigente esportivo, em 

que o novo representante do clube ou agremiação encontra um “regime instalado” ao 

aproximar-se da entidade. 

A terceira linha é a adotar práticas de governança adequadas pelos próprios clubes, 

que em sua maioria são organizações sem fins lucrativos com os mesmos desafios de 

governança das Federações e Confederações. Muitas agremiações que clamam por alternância 

no poder não apresentam essa característica internamente e utilizam o argumento da 

alternância como forma de desinstalar um grupo adversário do controle. 
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6 
CONCLUSÃO 

 

A questão da governança organizacional é central para o bom funcionamento de uma 

sociedade democrática e complexa, com estruturas e hierarquias públicas, privadas e mistas. 

O esporte é um microcosmo representativo desse universo, e o estudo de suas formas de 

governança oferece uma oportunidade de refletirmos sobre os desafios e oportunidades no 

caminho de uma boa governança. 

A abordagem do Stakeholder oferece uma visão plural e permite a elaboração de 

modelos abrangentes de governança, revelando a teia de interesses e vetores de poder 

existentes em qualquer organização. 

Não se pode esquecer de que o átomo de todo esse sistema é o indivíduo e sua 

consciência e ação cidadã, sem os quais qualquer sistema de governança pode ser capturado 

por grupos ou vetores de interesses. A educação para a cidadania é a base de uma boa 

governança e deve consistir em um estímulo à participação e ao controle – participação do 

indíviduo nas decisões e fóruns que lhe dizem respeito e controle dos seus representantes nas 

várias instancias e organizaçõesnos quais esse mesmo indivíduo tem interesse, pois o preço da 

liberdade é a eterna vigilância! 

Em um Estado Democrático e de Direito, com legisladores e governantes eleitos de 

acordo com o princípio representativo de toda a coletividade, a responsabilidade última pela 

má governança é do cidadão, pois é ele quem escolhe, delega e controla com o seu voto o 

resultado da ação de seus prepostos. A solução proposta nesta Tese ajuda a conferir maior 

transparência e controle dos sistemas de governança das organizações esportivas, criando uma 

racionalidade instrumental que melhor atenda aos interesses objetivos do conjunto de seus 

Stakeholders.  

Uma vez identificados os Stakeholders e as boas práticas de governança, resta o 

refinamento e teste de sistemas de avaliação das operações e resultados das organizações 

esportivas, criando um sistema de informações que confira transparência e objetividade na 

análise do trabalho realizado. O advento da internet e suas variantes de comunicação móvel 
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inauguram um novo conjunto de possibilidades de participação e governança identificadas 

nesse trabalho,mas não esgotadas por ele. 

É importante prosseguir os estudos do esporte como um bem público, pois a crescente 

privatização da atividade, com medidas para evitar o marketing de emboscada e exclusividade 

de direitos de imagem, concentra recursos nas mãos dos Dirigentes das entidades donas 

dessas propriedades esportivas sem necessariamente oferecer uma contrapartida do 

atendimento aos interesses dos demais stakeholders e, em muitos casos limitando o seu acesso 

ao esporte. 

Por outro lado, o esporte crescerá como indústria, fornecendo um entretenimento 

variado e saudável para todas as idades, e a intervenção do Estado pode constranger o 

desenvolvimento das modalidades e produtos esportivos. É preciso encontrar o grau certo de 

regulação do mercado, fugindo do dirigismo, mas também garantindo os interesses dos 

Stakeholders nos seus diversos graus de legitimidade.  

A sociedade precisa mudar a relação com os seus Dirigentes esportivos. Deles se exige 

uma postura desinteressada, profissional e democrática. Ao mesmo tempo lhes é vedada a 

possibilidade de ser remunerados, são criticados por quaisquer benefícios que venham a ter no 

exercício da função, e suas decisões, mesmo aprovadas por Assembleias e Conselhos, são 

vistas como pessoais e ditatoriais. 

As sugestões oferecidas nesta Tese, baseadas na contratualização das relações entre os 

Stakeholders, não afasta o risco moral, mas diminui as possibilidades de seleção adversa e 

estabelece uma base informacional transparente para as partes envolvidas. Os incentivos 

fiscais devem ser abolidos, pois não se justificam em uma indústria de entretenimento sólida e 

milionária, que não precisa, portanto, de ajuda para o seu desenvolvimento. No lado social, o 

esporte traz benefícios à socialização do indivíduo, mas programas voltados diretamente à 

educação - envolvendo ou não o esporte - devem ser executados por órgãos governamentais 

ou entidades educacionais. As organizações esportivas não possuem estrutura nem foco para 

executar esses programas.O escritor João Ubaldo Ribeiro capturou de forma simples um dos 

ângulos dessa questão. 

              E, tocando nesse Ministério -dos Esportes - a gente se lembra das organizações não governamentais. 

Como é que uma organização é não governamental e depende de dinheiro do governo? É não 

governamental ou não é? Se recebe dinheiro do governo, é para fazer alguma coisa de que o governo 

precisa ou considera importante. Então não é não governamental; é, na minha modesta opinião, 
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governamental e mantida com o dinheiro de nossos impostos, que já nos esfolam mais do que 

qualquer povo menos encarneirado suportaria. Ser não governamental e, ao mesmo tempo, ser 

sustentado pelo governo só aqui no Brasil mesmo, acho eu. (UBALDO RIBEIRO, 2011) 

O desenvolvimento de medidas de efetividade para organizações esportivas e um 

manual de boa governança ajudarão em uma prática organizacional mais saudável e eficiente, 

além de resguardar os interesses dos stakeholders envolvidos. As práticas sugeridas nesta 

Tese não pretendem esgotar o assunto, mas continuar um debate de forma estruturada, 

visando à criação de um esporte cada vez mais saudável, divertido e cidadão. 
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APENDICE A 

SITES DAS CONFEDERAÇÕES ESPORTIVAS BRASILEIRAS 

 
Confederação Brasileira de Atletismo 

http://www.cbat.org.br/ 

Confederação Brasileira de Badminton 

http://www.badminton.org.br/r02/ 

Confederação Brasileira de Basketball 

http://www.cbb.com.br/ 

Confederação Brasileira de Boxe 

http://www.cbboxe.com.br/ 

Confederação Brasileira de Canoagem 

http://www.canoagem.org.br/ 

Confederação Brasileira de Ciclismo 

http://www.cbc.esp.br/default/index.php 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

http://www.cbda.org.br/ 

Confederação Brasileira de Desportos na Neve 

http://www.cbdn.org.br/ 

Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 

http://www.cbdg.org.br/ 

Confederação Brasileira de Esgrima 

http://www.brasilesgrima.com.br/ 

Confederação Brasileira de Futebol 

http://www.cbf.com.br/ 

Confederação Brasileira de Ginástica 

http://cbginastica.com.br/cbg/ 

Confederação Brasileira de Golfe 

http://www.cbg.com.br/ 

Confederação Brasileira de Handebol 

Site em manutenção 

Confederação Brasileira de Hipismo 

http://www.cbh.org.br/site/index.php 

Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor 

http://www.hoqueisobregrama.com.br/ 

Confederação Brasileira de Judô 

http://cbj.dominiotemporario.com/2011app/site/index.php 

Confederação Brasileira de Levantamento de Peso 

http://www.cblp.com.br/ 

Confederação Brasileira de Lutas Associadas 

http://cbla.com.br/ 

Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno 

http://www.pentatlo.org.br/ 

Confederação Brasileira de Remo 

http://www.cbr-remo.com.br/ 

Confederação Brasileira de Rugby 

http://www.brasilrugby.com.br/ 

Confederação Brasileira de Taekwondo 

http://cbtkd-com-br.web10.redehost.com.br/default.asp 

Confederação Brasileira de Tênis 

http://www.cbdg.org.br/
http://www.brasilesgrima.com.br/
http://www.cbf.com.br/
http://cbginastica.com.br/cbg/
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http://cbtenis.uol.com.br/ 

Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 

http://www.cbtm.org.br/ 

Confederação Brasileira de Tiro com Arco 

http://www.cbtarco.org.br/ 

Confederação Brasileira de Tiro Esportivo 

http://www.cbte.org.br/ 

Confederação Brasileira de Triathlon 

http://www.cbtri.org.br/HOME.ASP 

Confederação Brasileira de Vela e Motor 

http://www.cbvm.org.br/programa/automatic_site/iindex.php 

Confederação Brasileira de Voleibol 

http://www.cbv.com.br/v1/ 

Confederação Brasileira de Automobilismo 

http://www.cba.org.br/site/ 

Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol 

http://www.cbbs.com.br/ 

Confederação Brasileira de Boliche 

http://www.cbbol.org.br/ 

Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação 

http://www.cbcm.com.br/ 

Confederação Brasileira de Desporto Universitário 

http://www.cbdu.org.br/ 

Confederação Brasileira de Futebol de Salão 

http://www.futsaldobrasil.com.br/2009/cbfs/index.php 

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 

http://www.cbhp.com.br/ 

Confederação Brasileira de Karate 

http://www.karatedobrasil.org.br/ 

Confederação Brasileira de Kung Fu/Wushu 

http://www.cbkw.org.br/ 

Confederação Brasileira de Motociclismo 

http://www.cbm.esp.br/ 

Confederação Brasileira de Orientação 

http://www.cbo.org.br/site/index/index.php 

Confederação Brasileira de Pára-quedismo 

http://www.cbpq.org.br/ 

Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos 

http://www.cbpds.org.br/cbpds/ 

Confederação Brasileira de Squash 

http://www.squashbrasil.org/ 

Confederação Brasileira de Surf 

http://www.cbsurf.org.br/index-2011.html 

Confederação Brasileira de Xadrez 

http://www.cbx.org.br/ 

Federação Brasileira de Vôo a Vela 

http://www.planadores.org.br/ 

Confederação Brasileira de Beach Soccer 

http://cbbsbrasil.com.br/ 

Confederação Brasileira de Esqui Aquático 

http://www.futsaldobrasil.com.br/2009/cbfs/index.php
http://www.cbhp.com.br/
http://www.karatedobrasil.org.br/
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http://www.cbea.com.br/portal/ 

Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu 

http://www.cbjj.com.br/home.htm 
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APENDICE B 

ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

COI – Comitê Olímpico Internacional 

COB – Comitê Olímpico Brasileiro 

CBVM – Confederação Brasileira de Vela e Motor 

FBVM – Federação Brasileira de Vela e Motor 

ONED - Organização Nacional das Entidades Desportivas 

ODEPA - Organização Pan-Americana de Esportes 

ODESUR -  Organização Sul-Americana de Esportes 

 


