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Resumo

A gestão de eventos esportivos está em desenvolvimento no Brasil e aspectos como gestão, promoção e divulgação desses eventos têm
sido analisados. Este relato técnico analisa como os eventos esportivos públicos tem sido geridos e promovidos pela Secretaria de
educação, Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo que atua indiretamente nas cidades. Para isso uma entrevista aberta não
estruturada foi realizada com um dos gestores das Inspetorias do Estado de São Paulo para entender como esses processos são
realizados uma vez que não há uma padronização na realização da gestão, comunicação e promoção desses eventos. Todos os anos um
calendário de eventos esportivos é emito pela Secretaria á Divisão de Esportes e Eventos Conveniados de Desporto escolar. Os gestores
dessas inspetorias são responsáveis pela gestão desses eventos esportivos. A partir deste estudo foi possível verificar como os gestores
planejam e organizam os eventos esportivos. Quais são os métodos que pode ser utilizados para a divulgação e promoção do evento e
de que forma os stakeholders podem trabalhar juntos para que o evento esportivo aconteça de maneira eficaz.
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Resumo 

 

A gestão de eventos esportivos está em desenvolvimento no Brasil e aspectos como 

gestão, promoção e divulgação desses eventos têm sido analisados. Este relato técnico analisa 

como os eventos esportivos públicos tem sido geridos e promovidos pela Secretaria de 

educação, Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo que atua indiretamente nas 

cidades. Para isso uma entrevista aberta não estruturada foi realizada com um dos gestores das 

Inspetorias do Estado de São Paulo para entender como esses processos são realizados uma 

vez que não há uma padronização na realização da gestão, comunicação e promoção desses 

eventos. Todos os anos um calendário de eventos esportivos é emito pela Secretaria á Divisão 

de Esportes e Eventos Conveniados de Desporto escolar. Os gestores dessas inspetorias são 

responsáveis pela gestão desses eventos esportivos. A partir deste estudo foi possível verificar 

como os gestores planejam e organizam os eventos esportivos. Quais são os métodos que 

pode ser utilizados para a divulgação e promoção do evento e de que forma os stakeholders 

podem trabalhar juntos para que o evento esportivo aconteça de maneira eficaz. 
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Abstract 

 

The sports event management is under development in Brazil and aspects such as 

management, promotion and dissemination of these events have been analyzed. This technical 

report analyzes how public sporting events has been managed and promoted by the Ministry 

of education, Sport, leisure and youth of the State of São Paulo which acts indirectly in the 

cities. For that an interview was unstructured open one of the managers of the Provinces of 

the State of São Paulo to understand how these processes are carried out as there is no 

standardization in management, communication and promotion of these events. Every year a 

calendar of sporting events is send by the Sports Division and Affiliated School Sports 

Events. The managers of these provinces are responsible for the management of these 

sporting events. From this study it was possible to see how the managers plan and organize 

sporting events. What are the methods that can be used for the dissemination and promotion 

of the event and how stakeholders can work together so that the sporting event to happen 

effectively. 

 

Keywords: management, comunnication, information, promotion. 
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1. Introdução  

 

A gestão do esporte e de eventos esportivos no Brasil ainda está em processo de 

desenvolvimento e afirmação. Neste processo o papel do gestor é fundamental para que esses 

eventos aconteçam. “Os principais aspectos comuns à intervenção profissional do gestor de 

esporte demonstra aspectos comuns às do Administrador: administração financeira, recursos 

humanos, orçamento, marketing e relações publicas.” (Mazzei & Bastos, 2012, p. 37) 

Dentre as diversas áreas da gestão como um dos aspectos importantes a serem 

avaliados além da gestão em si é a promoção e a gestão da informação na realização de 

eventos esportivos. Aspectos que também têm sido valorizados pelos órgãos públicos que têm 

buscado melhorias na promoção de seus eventos esportivos. 

Para uma melhor compreensão da gestão, da promoção e divulgação dos eventos 

esportivos este relato técnico analisou como tais ações são aplicadas nos eventos esportivos 

públicos da Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo tendo 

em vista que não há uma padronização neste processo e que ele depende das práticas de 

gestão de cada Inspetorias da Secretaria. 

A Secretaria de Educação, esporte, lazer e Juventude do Estado de São Paulo é o órgão 

máximo do esporte do estado e está dividido em 14 Diretorias Administrativas regionais 

(Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Grande São Paulo, Marília, 

Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e 

Sorocaba) que por sua vez são divididas por inspetorias, que são as sedes esportivas regionais. 

Ao todo são 8 sedes regionais ( Grande São Paulo, São José dos Campos, Bauru, Campinas, 

Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, P residente Prudente Sorocaba).  

Anualmente o órgão público citado elabora um calendário anual de eventos esportivos 

onde os gestores das Inspetorias (subdivisão das regiões administrativas, responsável pelo 

esporte de uma determinada região) são responsáveis pela divulgação e realização dos eventos 

na região que estão inseridos.  

Dentre as principais responsabilidades do gestor destes eventos além da administração, 

está a distribuição da informação e a divulgação destes eventos esportivos. O gestor tem um 

papel fundamental para que este calendário seja posto em prática.  

Sendo assim, este relato tem como objetivo analisar como o gestor da Inspetoria 

gerencia os eventos esportivos públicos, gere a comunicação e divulgação destes eventos para 

as cidades as quais é responsável e os resultados dessa intervenção. 

Esta pesquisa valeu-se da entrevista aberta não estruturada com um dos gestores da 

Inspetoria de Mogi das Cruzes como método de análise bem como de análise documental para 

alcançar seus objetivos e verificar a intervenção do gestor e os resultados de sua intervenção.  

 

 

2. Referencial Teórico 

 

A indústria esportiva tem passado por um processo de crescimento nos últimos 30 

anos. Isso tem feito com que a profissionalização e as práticas gerenciais ganhem força 

(Hoye, Smith, Westerbeck, Stewart & Nicholson, 2006). A gestão está relacionada a 

utilização de funções e conhecimentos para alcançar determinados objetivos organizacionais 

de maneira eficiente e eficaz (Dias, 2002) 

As práticas de gestão têm sido cada vez mais necessárias para que organizações e 

eventos esportivos consigam cumprir com os seus objetivos, o que torna cada vez mais 

necessário um planejamento adequado das ações e a profissionalização gestores esportivos 

(Vieira & Stucci, 2008).  
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O processo de planejamento de um evento esportivo, segundo Camy & Robinson 

(2007) pode ser dividido em 4 fases. A primeira fase é chamada de desenho e consiste na 

esquematização do evento. A segunda fase é a do desenvolvimento, que é a fase onde o 

evento começa a ser construído. Neste momento questões financeiras devem ser levadas em 

consideração bem como o local, a data, o tempo, os recursos necessários dentre outras cosias 

para que o evento aconteça. A implementação é a terceira fase e ocorre quando o evento 

acontece de fato. A quarta e ultima fase é a dissolução. Ela acontece no encerramento do 

evento decorrente do final da competição. Por exemplo, o planejamento de um campeonato. A 

ideia do campeonato é a primeira fase, as regras, local dos jogos, profissionais envolvidos, 

recursos, etc. consistem na segunda fase do evento, os jogos em si correspondem a terceira 

fase e o encerramento do campeonato corresponde a quarta etapa. 

Dentro do processo de planejamento do evento esportivo um dos fatores pertinentes a 

função de um gestor é a gestão da comunicação e da informação. Segundo Lesca e Almeida  

(1994)“as empresas deveriam estar sempre atentas para o modo como as atividades são 

coordenadas e para a eficácia dos fluxos de informação, através dos quais são realizadas as 

interdependências organizacionais.” 

As informações relacionadas à organização devem ser alinhadas tanto com o ambiente 

externo quanto com o ambiente interno além de seguir a mesma direção. Todas as 

informações, independente dos canais a serem utilizados, devem seguir as estratégias de mídia 

e marketing (Talpau, 2014) 

A informação pode ser definida como “um vetor estratégico importantíssimo, pois 

pode multiplicar a sinergia dos esforços ou anular o resultado do conjunto dos esforços” 

(Lesca & Almeida, 1994) e pode ser obtida por meio das redes sociais. Essas redes fazem 

parte de um processo social que por sua vez está inserido em um fenômeno social 

(Franchinelli, Marcon, Moinet, 2014; Caspra, 2002). Podemos dizer que essas redes sociais 

mantém o fluxo de informações (Tomaél, Alcará & Di Chiara, 2005) 

As redes sociais são utilizadas como uma ferramenta estratégia para compartilhamento 

de informação e conhecimento por meio das relações existentes entre os indivíduos. Portanto 

elas possibilitam que a informação chegue em todos os níveis hierárquicos e assim seja 

difundida entre todos trazendo mais agilidade e confiança nas informações distribuídas (Silva, 

2009). 

Algumas ferramentas como a internet, os aplicativos de rede social whats up e 

facebook, além de telefonemas e e-mails, possibilitam uma eficácia maior na comunicação e, 

portanto, na transmissão da informação. As tecnologias em geral geram essa vantagem 

competitiva e rompem com o modo tradicional de transmitir a informação (Silva, 2009). 

Contudo, só nos últimos anos é que as redes sociais passaram a ser vistas como uma 

ferramenta de comunicação e informação ((Tomaél, Alcará & Di Chiara, 2005) 

As mídias sociais permitem que ideias, informações, opiniões etc, sejam disseminadas 

pelos indivíduos. Porém, precisam ser usadas com sabedoria. Os gestores precisam criar 

estratégias que controlem o seu uso a fim de cumprir com os objetivos organizacionais. O 

estabelecimento de regras no ambiente de trabalho garantem um grau de eficiência maior e a 

aplicação das mídias sociais como uma ferramenta. (Talpau, 2014) 

Sobre o ponto de vista da comunicação as mídias sociais permitem que a mensagem a 

partir de uma única pessoa chegue a diversas pessoas ao mesmo. Uma única fonte atinge 

diversas pessoas ao mesmo tempo (Rowley, 2004). Podemos dizer que a organização 

esportiva é a emissora da mensagem, os métodos utilizados para a promoção são o canal da 

comunicação e o receptor da mensagem são os consumidores. (Pitts & Stotlar, 2002) 
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Tendo em vista que a promoção é o meio pelo qual tais informações chegam ao 

receptor, a promoção inclui atividades que promovem os eventos. Essas atividades são 

constituídas de ações que visam informar, chamar atenção, incentivar a participação ou 

disseminar a informação. O meio mais eficaz de promoção ou de comunicação dependerá dos 

objetivos organizacionais. Os meios variam, podem ser jornais, revistas, folhetos, propaganda, 

etc. (Pitts & Stotlar, 2002) 

 

 

3. Metodologia 

 

Para a realização deste relato utilizou-se da entrevista aberta devidamente gravada, 

com um dos gestores da inspetoria de Mogi das Cruzes que é uma das regiões esportivas do 

Estado de São Paulo. A entrevista teve duração de um pouco mais de uma hora e foi realizada 

na sede da inspetoria de Mogi das Cruzes. Tendo em vista que, em uma pesquisa qualitativa, o 

pesquisador coleta os dados no local onde o entrevistado vivencia o problema que está sendo 

investigado. Além disso, o método permite ao pesquisador ter um diálogo direto com o 

entrevistado e observar suas reações dentro do contexto investigado (Creswell, 2010) 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com o objetivo de analisar como gestor gerencia 

e promove a comunicação e divulgação dos micro eventos esportivos. Esta pesquisa também 

valeu-se de análise documental onde analisou os boletins de divulgação dos campeonatos 

esportivos sub-regionais, calendário de eventos da Divisão de Esportes e Eventos de Desporto 

Escolar para o ano de 2015, dentre outros. 

 

4. Resultados obtidos e análise 

 

Todos os anos no mês de Janeiro a Secretaria emite um calendário de eventos da 

Divisão de Esportes e Eventos Conveniados de Desporto Escolar. Apesar de elaborar e 

divulgar este calendário quem reforça e repassa as informações sobre os eventos são as 

inspetorias, por se tratarem da primeira “célula”, aquela que tem um primeiro contato com os 

municípios. A secretaria se limita a divulgar o calendário em seu site e informar as diretorias 

administrativas que, por sua vez comunicam as inspetorias. 

Cada um dos eventos esportivos, isto é, campeonatos, são coordenados por um gestor. 

Cada gestor também é responsável por uma modalidade esportiva. A modalidade mais antiga 

e que atrai o maior número de atletas é o futebol, que é identificado internamente como 

“modalidade dente de leite” por se tratar de atletas com idade entre 11 e 18 anos e com times 

formados em todas as idades. Devido o futebol ser um esporte bem difundido no Brasil, o 

esforço que se faz para divulgar os eventos relacionados a ele são menores se comparado às 

outras modalidades esportivas. 

O gestor da inspetoria divulga os eventos do calendário conforme se aproxima a sua 

realização. A divulgação é feita por  meio de 4 maneiras básicas: visitas, telefone, email e 

pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsApp. São abordagens básicas, mas que trazem 

um efeito positivo na participação das equipes. No vôlei, por exemplo, 2 equipes se 

inscreveram para o campeonato e por causa da baixa procura o formato do campeonato foi 

melhor de três. O ganhador dos confrontos representou a região nos jogos regionais. Neste 

ano 4 cidades se inscreveram. Para um dos treinadores os resultados da promoção e 

divulgação da inspetoria são positivos, porém é um trabalho lento e árduo. Principalmente 

pelo fato de atenção da maioria estar voltada para o futebol. 

Depois das cidades tomarem ciência dos eventos esportivos elas se inscrevem em um 

site da secretaria da educação onde elas precisam informar qual modalidade está inscrevendo, 

a idade dos atletas, se é feminino ou masculino, a quantidade e o nome de todos os atletas que 
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irão participar, a comissão técnica, etc. No site são cadastrado também a comissão técnica, os 

dirigentes de cada cidade e os árbitros. É necessário que ele sempre se mantenha atualizado 

O gestor então visita todas as cidades inscritas para fazer uma visita técnica nas 

instalações para saber se elas estão aptas a sediarem um dos jogos ou até mesmo o evento. Ele 

verifica se o lugar está apropriado, se os vestiários estão em boas condições, se os 

equipamentos estão de acordo com o exigido para o evento dentre outras cosias. Nesta visita 

também acontece o reforço do evento para os secretários de esporte dos municípios e para os 

treinadores, além do reforço do regulamento do evento.    

A escolha das cidades sedes é feita por meio de um Comitê Dirigente organizado pelo 

gestor. Na verdade este comitê é uma reunião onde participam principalmente os treinadores 

das cidades envolvidas e os secretários de esporte. Nesta reunião os participantes decidem, em 

especial os treinadores que possuem um contato direto com a modalidade esportiva, a 

disponibilidade de cada equipe e cidade, quais datas estão disponíveis para os jogos, quais 

cidades sediarão os jogos, transporte, o sistema de disputa, etc. A escolha do tipo de sistema 

de disputa é feita de acordo com o número de equipes inscritas. Podemos dizer que essas 

decisões cruciais para o sucesso do evento não depende somente do gestor. Ele busca a 

participação de outros gestores e treinadores envolvidos para tomar a decisão correta.  

A divulgação dos jogos no município é de responsabilidade da secretaria de esportes e 

dos treinadores. A divulgação acontece de maneira mais expressiva no pós-evento, onde são 

mostrados os resultados do evento. Por exemplo, a cidade de Salesópolis não tinha nenhuma 

equipe de basquete no campeonato do ano de 2014, mas emprestou suas instalações para que 

a equipe de basquete de Biritiba Mirim cedesse dois jogos.  A cidade concedente das 

instalações esportivas divulgou fotos do evento em seu site oficial. Na cidade de Poá, a 

secretaria de esportes solicita à inspetoria regional as fotos do evento, os boletins 

informativos, relatórios para que ela divulgue em seus jornais locais, no site oficial da 

prefeitura e outros veículos de informação da cidade. 

Em relação aos espectadores locais os efeitos de promoção pós-evento são mais 

eficazes e impactantes do que os métodos utilizados pelo gestor entrevistado. A divulgação se 

dá durante aos jogos também. Ao longo do evento fotos, notícias e resultados são 

compartilhados. Ao final de cada evento os treinadores apresentam relatórios para os gestores 

das inspetorias que por sua vez fazem relatórios para as diretorias administrativas. Alguns 

desses relatórios são entregues antes dos jogos. Neles é preciso constar as seguintes 

informações: quem irá participar, quando e onde serão os jogos, qual o volume de trabalho, 

quantos árbitros são necessários, etc. 

Apesar de todo o trabalho e esforço do gestor entrevistado os conceitos de divulgação 

e promoção de eventos ainda são pouco explorados. É preciso um trabalho em conjunto com 

as áreas de comunicação e relações públicas para que essas ações atinjam as cidades, o 

secretário de esporte e a comunidade.  

Os jornais locais podem ser melhor aproveitados para promoção e divulgação do 

evento. Mesmo com ações simples a inspetoria de Mogi da Cruzes está conseguindo bons 

resultados. O número de participantes e eventos esportivos aumentou. Por exemplo, o número 

de delegações participantes dos últimos jogos regionais foi de 43 com 76 mil atletas e 

dirigentes. Esses números são maiores que o Pan Americano do Canadá.  

Por meio de visitas, ligações, email e whatsApp o gestor consegue divulgar o 

calendário e os eventos esportivos. Estas ações têm forte impacto na participação das cidades 

nos eventos. É o caso, por exemplo, de uma das equipes que pertencem a Inspetoria de Mogi 

das Cruzes, uma das equipes mais fortes da região e forte candidata a ganhar uma vaga nos 

jogos regionais  que não participou dos sub regionais porque essas ações de divulgação e 

promoção feitas pelo gestor não foram executadas. Só restou a equipe lamentar a 

oportunidade perdida e se preparar para o próximo evento esportivo. 
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Uma outra maneira encontrada pelo gestor para conseguir que o evento alcançasse o 

maior número de pessoas foi a criação de boletins que contém informações sobre basquete por 

se tratar da modalidade  que o gestor é responsável. Esses boletins contém informações sobre 

os sub regionais, síntese do resultado dos jogos, tabelas de acompanhamento da classificação, 

a quantidade de jogos de cada equipe, quantidade de derrotas e de vitórias, fotos dos jogos, 

porcentagem de lances livres cada equipe fez, maiores pontuadores tanto do time feminino 

quanto do masculino, o calendário do evento.  Os treinadores e as secretarias de esporte dos 

municípios têm acesso a esse boletim. 

Uma outra ferramenta que poderia ser melhor utilizada pela inspetoria de Mogi das 

Cruzes é o uso das redes sociais. Elas garantem o acesso fácil e rápido à informação e são um 

bom caminho pra a promoção dos eventos esportivos, pois alcançam um número elevado de 

pessoas. 

 

5. Considerações finais  

 

Ações simples contribuem para a divulgação de pequenos eventos esportivos. O 

contato direto e próximo do gestor com os treinadores e secretários municipais de esportes é a 

chave para que cada vez mais cidades participem dos jogos sub regionais sejam representadas 

cada vez mais por um maior número de modalidades. A treinadora de vôlei de Poá acredita 

que esse é o caminho para que o esporte seja disseminado cada vez mais entre as pessoas. 

O planejamento dos micro eventos depende do número de participantes envolvidos, 

isso inclui o número de cidades inscritas, número de modalidades, número de atletas, de quais 

cidades estão preparadas para receber os jogos, participação dos secretários de esporte, 

comissão técnica, etc. Quanto maior a divulgação maior o número de participantes. 

As inspetorias devem estreitar os laços com os veículos de comunicação como jornais 

locais para difundir cada vez mais estes micro eventos na comunidade local e aumentar a 

participação de telespectadores. Também pode criar uma página do facebook para interagir 

com os stakeholders. 

A partir deste estudo foi possível verificar como os gestores planejam e organizam os 

eventos esportivos. Quais são os métodos que pode ser utilizados para a divulgação e 

promoção do evento e de que forma os stakeholders podem trabalhar juntos para que o evento 

esportivo aconteça de maneira eficaz. 
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