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INTRODUÇÃO:

O esporte pode se manifestar de diversas formas e em diferentes contextos e recortes sociais,

sendo uma dessas manifestações o esporte universitário. Segundo Barbosa (2014), é considerado

esporte universitário a prática esportiva desempenhada por estudantes de graduação ou

pós-graduação de uma IES (Instituição de Ensino Superior). Entende-se que o esporte universitário no

Brasil se apresenta basicamente em três formas, sendo elas o de rendimento, de participação e o

educacional (DA COSTA, 2006). No que tange a gestão do esporte universitário, segundo Barbosa

(2014) há duas formas predominantes de gestão nas IES, o Gestor Discente (GD) e o Gestor

Institucional (GI). O modelo de gestão desempenhado pelo GD é organizado pelas AAAs (Associações

Atléticas Acadêmicas) orientadas por estatutos. Já na gestão desempenhada pelo GI, um profissional

formado da área é contratado pela IES para coordenar a pasta esportiva.

Dessa forma, a responsabilidade de fato de estimular e desenvolver o esporte universitário está

muito relacionada aos próprios estudantes e ao trabalho de base desenvolvido em cada IES. Essas

entidades são responsáveis por desenvolver o planejamento esportivo, inscrever as equipes e também

levar suas torcidas para as praças esportivas (PALMA e INÁCIO, 2009). Entretanto, ainda segundo

Palma e Inácio (2009), tanto na gestão institucional quanto discente, não se sabe se há capacitação

para essa função.

Nesse sentido, o planejamento estratégico é um bom indicador em relação a profissionalização

da gestão esportiva, já que segundo Maximiano (2000) trata-se de estipular objetivos de acordo com o

ambiente interno e externo da organização, influenciando a mesma a longo prazo. O planejamento

estratégico (PE) pode ser feito de variadas formas e utilizando diferentes ferramentas. De acordo com

Andion e Fava (2002), uma das ações envolvidas no PE é a determinação do macroambiente, em que

fatores gerais que podem influenciar a organização indiretamente são mapeados, entre eles estão

fatores socioculturais, legais, político/governamentais, econômicos e tecnológicos.
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Para auxiliar na avaliação dos fatores internos e externos diretos, a ferramenta ou matriz

SWOT é a mais difundida, são quatro pontos trazidos por Oliveira (2007) sendo eles os pontos fortes e

fracos (em uma análise interna) e as oportunidades e ameaças (na análise externa direta). Segundo

Machado (2009), um importante passo do PE é definir a filosofia institucional da organização, já que

dessa forma é possível entender de maneira clara qual a atuação da mesma. A principal ferramenta

utilizada nessa ação é a determinação de Missão, Visão e Valores da organização.

Por fim, dentro da definição dos objetivos estratégicos, uma das metodologias usadas é o BSC

(Balanced Scorecard), em que segundo Kaplan e Norton (1997) é possível refletir a estratégia em

objetivos e métricas utilizando quatro aspectos, o financeiro, do cliente, dos processos internos e do

aprendizado e crescimento. Dentro de uma perspectiva ágil de planejamento estratégico, existem

também os chamados OKRs, segundo Mello (2018), trata-se de um objetivo estratégico acoplado a

uma série de resultados chave definidos como metas SMART que traduzido do inglês significa metas

específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais.

OBJETIVOS:
Analisar o nível de domínio teórico e adesão ao planejamento estratégico e suas ferramentas

pelas Associações e Ligas Atléticas Acadêmicas da UNICAMP. De maneira específica conceituar

planejamento estratégico, suas principais técnicas e a organização institucional do esporte

universitário, além de enumerar e descrever simplificadamente o perfil das AAAs e LAAs da UNICAMP

e USP.

METODOLOGIA:

Tipo de Pesquisa

Foi desenvolvida uma pesquisa quanti-qualitativa, em que há a mescla e complementação dos

métodos quantitativos e qualitativos. Segundo Vieira (2009), uma pesquisa quantitativa caracteriza-se

por se obter informações de caráter numérico, onde se busca classificar, ordenar ou medir as variáveis

a fim de descrever dados, contrastar grupos ou desenvolver associações, seu resultado pode ser

generalizado. A mesclagem de ambas metodologias se fez necessária, já que foram abordados tantos

parâmetros quantitativos quanto percepções das AAAs e LAAs.

Trata-se de um projeto de pesquisa com abordagem exploratória e com caráter descritivo onde,

segundo Gil (2008) uma pesquisa exploratória tem como objetivo fornecer panoramas iniciais sobre um

determinado assunto sob a ótica de desenvolver, esclarecer ou mudar seus conceitos, deixando

espaço para investigações mais amplas posteriormente. Entretanto, foi utilizado o caráter descritivo

nos mecanismos de pesquisa, já que segundo Gil (2008), uma pesquisa descritiva tem como objetivo

investigar as características de um agrupamento, como suas opiniões, crenças e comportamentos,

podendo gerar associações entre variáveis.

Por fim, trata-se de uma pesquisa ex-post-facto, determinada por Gil (2008) como uma

pesquisa em que não é possível ter controle sobre os fatores de influência (variáveis), o fato é
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observado depois que essas interações já ocorreram e busca-se entender suas relações

principalmente através de análises multivariadas. Por isso, foi utilizada pesquisa centrada em

levantamento de campo ou survey.

Amostra

Quanto ao processo de amostragem, inicialmente sua unidade foi composta pelas Associações

Atléticas Acadêmicas (AAAs) e Ligas Atléticas Acadêmicas (LAAs). Dessa forma, para essa pesquisa o

universo definido foi a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade de São Paulo

(USP), alcançando a população do estudo das AAAs e LAAs da Unicamp. A pesquisa se deu no

formato de censo, que segundo Vieira (2009), é o levantamento de dados envolvendo a totalidade do

universo ou população, sem a definição de amostras.

Foi realizado um trabalho multifacetado para levantamento dessas entidades, incluindo

consulta à LAA que disputa e faz parte da FUPE oficialmente, representada pela LAU (Liga das

Atléticas da Unicamp), além de buscas virtuais e contatos com AAAs próximas. Fez parte diretamente

do estudo um membro de cada entidade, sendo estes preferencialmente os presidentes, responsáveis

máximos ou outro membro indicado pelos mesmos como adequado para consulta no que tange à

estratégia das associações, totalizando 78 respondentes.

Instrumentos

Inicialmente, cada respondente preencheu o TCLE, que se trata do Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido, no qual o participante atesta sua concordância em participar do estudo. O

instrumento principal de pesquisa consistiu em um formulário online através da plataforma Google

Forms, sendo assim de autoaplicação. O mesmo foi construído e validado junto aos professores

doutores da pesquisa, bem como aprovado pelo comitê de ética.

De maneira geral, o questionário investigou o perfil das entidades, a autodeclaração de domínio

e a adesão ao planejamento estratégico e suas ferramentas. Para determinação de perfil houve

questões abertas e fechadas, além do uso de escaladas diferenciais semânticas para determinação de

informações da entidade tais como: nome; tempo de fundação; cursos; número de estudantes

representados; situação jurídica; gestão de pessoas; participação no ecossistema oficial

(FUPE/CBDU/FISU), proximidade com empresas e Ligas não oficiais; apoio institucional; rendimento

esportivo e financiamento.

Para autodeclaração de domínio acerca do planejamento estratégico, foram utilizadas

perguntas fechadas com uso da escala de Likert com soma de escores. Foi avaliada a autodeclaração

de domínio sobre os conceitos e implementação de planejamento estratégico, planejamento tático,

planejamento operacional, missão, visão, valores, análise SWOT e objetivos e metas estratégicos. Já o

final do formulário identificou a adesão das entidades ao planejamento estratégico e suas ferramentas,

para tal foi utilizado o survey do protocolo de Carvalho (2004) com algumas adaptações no escopo de

perguntas e método de análise, este avaliou as práticas e aplicação de planejamento estratégico em
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organizações do terceiro setor.

Em uma segunda seção, o questionário apresentou perguntas distintas para entidades que

possuem ou não um planejamento estratégico, buscando analisar as motivações e perspectivas de

realização para as que ainda não o possuem. Já para as entidades com um planejamento estratégico

definido, houve questões acerca dos processos para desenvolvimento e produtos finais.

Análise de Dados

Após a aplicação dos questionários, ocorreu a análise dos dados, por meio do Ms Excel, em

que inicialmente todas as respostas passaram por análise descritiva univariada. Também foram feitas

três análises bivariadas distintas entre os fatores de: nível de domínio sobre planejamento estratégico,

adesão ao planejamento estratégico e necessidade de possuir planejamento estratégico.

Especificamente para as entidades que não possuem planejamento estratégico (P.E.), foram

feitas outras duas análises bivariadas entre a pretensão de desenvolvimento de um P.E. com o nível de

domínio sobre P.E. e depois com a necessidade de possuir planejamento estratégico. Já para as

entidades que possuem planejamento estratégico, foram feitas mais duas análises bivariadas entre a

efetividade na conquista dos objetivos e metas estratégicas com o nível de domínio sobre PE e depois

com a necessidade de possuir planejamento estratégico. Além disso, foram feitas análises bivariadas

entre alguns fatores do perfil e os cinco elementos citados anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Em termos de resultados, até o momento só foram finalizadas as análises referente aos dados
da Unicamp, em que concluiu-se que as AAAs e LAAs possuem um perfil muito diverso entre si no que
se refere ao tempo de existência, extensão de suas representatividades, estrutura esportiva e
financiamento. Com maior regularidade e uniformidade entre as entidades, verificaram-se tendências
positivas em termos da gestão de pessoas (média de satisfação de 7,33, uma das mais altas dentre
todas as escalas de satisfação abordadas) e proximidade com o ecossistema não oficial de empresas
especializadas e campeonatos não oficiais, sendo que em relação à participação em COs ou Ligas de
campeonatos externos, um total de 20 entidades (60,6%) declarou fazer parte dos mesmos.

Com relação ao apoio institucional, verificou-se uma tendência mediana e de pouco
conhecimento das entidades acerca do que a universidade pode dispor de recursos, além de como
executá-los, sendo necessária uma proximidade mais orgânica da IES como um todo. Já como
tendências negativas, estão o nível de regularização jurídica das entidades, bem como seu
conhecimento e proximidade com o ecossistema oficial do esporte universitário. O gráfico 1 mostra a
relação entre as principais escalas abordadas de 0 a 10.

Em relação às práticas de planejamento estratégico, verificou-se um baixo conhecimento
técnico por parte dos gestores, com raras exceções. Ficou evidente a abordagem mais abstrata por
parte dos respondentes, com maior facilidade nos mecanismos de filosofia institucional, forte
dificuldade com elementos de diagnóstico estratégico e abordagem mediana com relação a objetivos e
metas estratégicos. O gráfico 2 mostra o comparativo das médias em escala de 0 a 10 obtidas em
cada elemento citado.

Tais circunstâncias impactaram na adesão de tais entidades ao planejamento estratégico, em
que em relação à adesão ao planejamento estratégico em si, o resultado, inicialmente, mostrou-se
animador, com 51,5% das entidades declarando possuir um planejamento estratégico. Entretanto, ao
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fazer uma análise minuciosa das adesões aos elementos mencionados anteriormente, bem como do
processo de desenvolvimento dos PEs, foi possível perceber um cenário bem distinto, como mostra o
gráfico 3.

Gráfico 1                                                    Gráfico 2                                                       Gráfico 3
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