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Definições   Atendendo aos padrões do presente Atlas, o método
de análise de cenário é uma descrição de uma situação corrente e de
eventos a ela vinculados que podem sugerir uma situação futura. O
cenário consiste  então num estudo de tendências e de projeções de
situações alternativas, o qual é elaborado de modo a ser sensível a
algumas poucas tendências dominantes. Das informações coletadas
nos diferentes capítulos desta obra, como também se considerando o
Cenário de tendências gerais dos esportes e atividades físicas, que
abre esta seção do Atlas, podem-se traçar algumas tendências
econômicas deste setor no Brasil. Em parte esta tarefa já foi abordada
no tópico “(iii) Participação – impactos econômicos” do citado Cenário
no 1, no qual já existem algumas indicações sobre o estado da economia
do esporte no Brasil. A partir destas informações preliminares inferem-
se tendências de maior evidência, como se segue.

Crescimento do setor  O esporte e a atividade física no Brasil,
apesar de 20 anos de recessão econômica no país, vivem um processo
de expansão de suas fronteiras seja em termos de participação,
seja em termos de diversificação de oferta de atividades.

Conforme foi identificado pelo Cenário geral, a expansão das
academias voltadas às atividades físicas, dos cursos de graduação
em Educação Física, dos números de instalações esportivas, e
diversos outros fatores que envolvem o esporte, representa um
crescimento muito acima da economia do País como um todo. Este
crescimento tem algumas explicações correntes:

(i) A notável velocidade de transformação do Brasil rural para o
Brasil urbano, que situa hoje cerca de 81% da população nas grandes
cidades (Fonte: IBGE). Isto cria uma necessidade por espaços
públicos, em maior número e de maior tamanho, para a prática do
esporte e da atividade física através de atividades orientadas e
com a organização de uma série de projetos e eventos por parte do
poder público; em poucas palavras, a maior densidade urbana gera
mais investimentos em esporte por parte do poder público;

(ii)  A conscientização por parte da população da importância da atividade
física para uma melhor qualidade de vida, que apesar de isto não ser
uniforme em todas as camadas da população, já é significativo o número
de pessoas que praticam algum tipo de atividade física e esporte, visando
a manutenção da saúde, o lazer, entre outros benefícios;

(iii)  A importância ganha pelo esporte no mercado promocional,
desde que o esporte está se tornando um dos mais efetivos meios
de promoção de marcas e produtos em todo mundo e não seria
diferente no Brasil, e, por conseqüência, ganhando grandes e nobres
de espaços na mídia, em que se tornou um conteúdo valioso;

(iv)  O entendimento, pelas autoridades, de que o esporte tem
importância social, política e, obviamente, eleitoral muito
significativa. O esporte pode ser o diferencial de uma administração
ou de uma campanha, exemplos não faltam, inclusive com a
aprovação de leis de financiamento do esporte (Lei Agnelo/Piva,
Leis de Incentivo ao Esporte dos Estados Rio de Janeiro, Mato
Grosso do Sul, entre outros e de vários municípios);

 (v)  O histórico empreendedorismo existente no esporte nacional que
resultou nos milhares de clubes esportivos e academias voltadas para
atividades físicas presentes em todo Brasil. Estas instituições são
iniciativas individuais e coletivas que colocam o país entre as nações
do mundo com grande número de instituições esportivas. Em 2003, o
Brasil contava com aproximadamente 20.000 academias, contra 23.500
na EUA, 6.500 na Alemanha e 4.000 na Espanha (ver capítulo
“Academias” neste Atlas). O futebol brasileiro tem aproximadamente
800 (oitocentos) clubes profissionais contra cerca de aproximadamente
500 (quinhentos) de toda Europa (Fonte: CBF e UEFA).  Números
como estes se repetem em várias áreas ligadas ao setor;

(vi) A figura do consumidor de esporte, que produz a mais marcante
das explicações ligadas ao vertiginoso crescimento da atividade física
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Scenario of economic trends of sports and physical activities in Brazil

The economic scenario of sports in Brazil starts from the evidence
that, in spite of 20 years of economic recession, physical activities
have been expanding not only in terms of increasing participation of
new adherents but also in terms of diversification of activities. In this
vigorous growth, the consumer of physical activities and sports plays

the leading role, regulating the chain of sport services and industry.
However, from the economic viewpoint, considering the role played by
companies and the government, there are several obstacles that hamper
a better development for physical activities in general, among which:
(1) lack of information or knowledge about the impact of the sports on

society, and (2) shortage of skillful managers to deal with sports and
recreational activities. This chapter displays tendencies of investment
and public policies, pointing out at the end that once the economic size
of sports in the country is defined, it will be possible to develop another
solid  foundation that will contribute to the development of the country.

e do esporte no Brasil e por conseqüência da atividade econômica
ligada ao setor. Segundo dados coletados por este Atlas o PIB do
Esporte no Brasil teria crescido 12,34% entre 1996 e 2000, contra
2,25% de toda economia brasileira e este ator da economia esportiva
é sem dúvida um dos maiores responsáveis por isto. Porém, esta
enigmática figura em princípio não pode ser chamado de esportista
pura e simplesmente: ele ou ela é na verdade um/a consumidor/a de
serviços (freqüentador de academias, clubes, estádios, programas e
canais de TV e rádio especializados, entre outros serviços) e um/a
comprador/a de mercadorias ligadas ao esporte (material esportivo,
moda esportiva, calçado esportivo, equipamentos – bicicletas, esteiras
ergométricas, aparelhos de ginástica, entre outras coisas). Trata-se,
em resumo, de um fiel consumidor dos produtos ligados direta e
indiretamente ao negócio esportivo. Ele ou ela pode ser encontrado/
a em clubes, academias, parques públicos, ruas, ciclovias e também
em shopping, lojas de material esportivo e outros templos de consumo.

O consumidor de atividades físicas e do esporte é a figura central
de todo o processo de crescimento. É ele quem demanda as políticas
públicas, as inovações tecnológicas e metodológicas das academias,
as melhorias nos equipamentos e instalações dos clubes esportivos,
a modernização e permanente renovação da moda esportiva
(vestuário, calçado, etc); e é ele quem determina o tamanho e
conteúdo da mídia, da publicidade e propaganda ligada ao setor.

Estabelecendo contrapontos  Aceitando-se que o esporte e
as atividades físicas no Brasil já possuem um peso social, político e
econômico considerável no Brasil, é pertinente admitir a existência
de vários problemas, do ponto de vista econômico, que dificultam o
desenvolvimento da atividade física e do esporte no Brasil, podendo-
se citar entre os mais evidentes reinterpretados dos diversos
capítulos da presente obra e do conhecimento corrente:

(a)  Um desequilíbrio de investimento entre as várias formas de
manifestação do esporte (o alto rendimento leva quase todos os
recursos de origem pública e de patrocinadores privados investidos
ou destinados ao esporte no Brasil);

(b)  A falta de incentivo e de visão para que as empresas privadas
invistam no esporte, como meio de promoção e como área de negócios;

(c) Os gestores de esporte na sua grande maioria não são
qualificados ou preparados para exercer suas funções;

(d) O desconhecimento da cadeia produtiva do esporte e por
conseqüência da força econômica do esporte e de sua capacidade
de gerar emprego e renda no país;

(e) A inexistência de qualquer tipo de incentivo, financiamento e
segurança para o empreendedor esportivo no Brasil. Atualmente os
clubes em geral enfrentam graves problemas financeiros, oriundos
não apenas de administrações no mínimo desastrosas, mas também
de decisões políticas e legislativas confusas, contraditórias e
instáveis. O marco legal do esporte brasileiro não é sólido e o pouco
que existe é considerado instável e impreciso pelos investidores
internacionais. As academias, apesar de prestarem um serviço de
grande valor social e poderem ser consideradas como propagadoras
de hábitos saudáveis e recomendados a todos, sendo por tanto
instituições de prevenção de problemas de saúde, são tratadas como
empresas comuns, igualadas a salões de beleza e bares. As
academias, com o reconhecimento pelo Conselho Federal de Saúde
de que os Profissionais de Educação Física são profissionais de
saúde (Resolução N°218 do Conselho Nacional de Saúde, de 6 de
março de 1997),  poderiam ser enquadradas como estabelecimentos
de saúde preventiva, e assim terem um tratamento fiscal diferenciado.
Seus freqüentadores poderiam, através de cálculos atuários simples,
obterem descontos em seus planos de saúde e seguros pessoais. Isto
provavelmente aumentaria a freqüência e uma diminuição da
rotatividade de alunos que este tipo de negócio enfrenta.

(f) A falta de estudos sobre o consumidor do esporte. Apesar de ser
a figura central e a máquina motriz de todo movimento econômico
do esporte, seja como praticante, seja como consumidor, seja como
assistente e torcedor, o consumidor do esporte é muito pouco ouvido.
Em todas as vezes que foram ouvidos, e não foram muitas,
mostraram novas e interessantes oportunidades de negócios e
grandes ameaças existentes para as instituições esportivas que
realizaram tais pesquisas. Alguns exemplos interessantes são o do
Clube Atlético Paranaense, o SESI-RJ, o SESC em vários estados
e muitas outras instituições da área que já mostraram uma
sensibilidade mais apurada quanto ao seu cliente.

Tendências dos investimentos Realizando uma pequena análise
destes itens, pode-se observar que no primeiro item sob o ponto de
vista da captação de recursos, o esporte de alto rendimento é
altamente atrativo para produtos e empresas em busca de
promoção, mas também existe uma concentração de recursos
públicos nesta manifestação do esporte. Isto parece ser
conseqüência de uma maior organização e apelo que esta atividade
possuiu junto ao poder público. Quanto ao segundo item levantado,
as poucas empresas que fazendo investimentos de forma contínua
no esporte no Brasil são as estatais. A partir de 1991 as estatais
passaram a investir no esporte. Estes investimentos procuram atingir
dois objetivos básicos: em primeiro lugar o de apoiar o
desenvolvimento do esporte e das representações nacionais
(seleções) de várias modalidades e em segundo lugar o de utilizar
o esporte para alavancar negócios e projetos de cada uma delas.
Este investimento, entre os anos de 2000/2003, foi da ordem de
aproximadamente R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões
de reais), segundo dados do Tribunal de Contas da União, sendo
estes de fundamental importância para melhoria do esporte de
alto rendimento no Brasil e explicitando uma política de
governamental na área esportiva.

Tendências das políticas públicas  Um passo importante para o
desenvolvimento do esporte foi a série de legislações sobre esporte
que a partir da Lei Zico (1993) até a Lei Agnelo/Piva, reordenaram a
organização do esporte no Brasil e, no nosso caso, principalmente,
preocuparam com o financiamento da prática do esporte no país. Essa
legislação foi acompanhada pela criação de instâncias governamentais
no nível federal, estadual e municipal que acabaram em 2003
possibilitando a criação do Ministério do Esporte, órgão responsável
pela elaboração e implementação de em políticas públicas nacionais
da área.  Como se pode notar, a institucionalização do esporte é no
Brasil um processo muito recente, isto explica em parte a pouca
quantidade de gestores esportivos especializados e preparados. Tal
processo repete-se na área privada e no terceiro setor, pois também
só agora o esporte está sendo administrado profissionalmente e esta
transformação não é algo simples e rápido.

Tendências econômicas  O desconhecimento da cadeia
produtiva do esporte gera uma série de problemas relacionados
com as empresas brasileiras que tem seus produtos e serviços
ligados diretamente ou indiretamente ao esporte. A partir deste
mapeamento podem ser conhecidos os níveis de nacionalização
desta cadeia, a criação de processos de transferência de know-
how, através da criação de parcerias entre empresas nacionais e
internacionais e de leis de incentivo a produção de similares de
nacionais de equipamentos esportivos e de serviços relacionados
ao esporte. No que se refere ao empreendedor esportivo e ao
consumidor do esporte, existe uma grande lacuna de informações
precisas que devem ser preenchidas por estudos mais aprofundados
e debates mais efetivos para, no caso das instituições esportivas,
encontrar uma saída legal e possível visando equacionar as dívidas
existentes e construir um marco legal que possibilite a estabilidade
e segurança dos investidores esportivos nacionais e internacionais.
Para as instituições que desenvolvem atividades físicas é de
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fundamental importância envolvê-las no sistema de prevenção da
saúde, criar um novo tipo de enquadramento fiscal e possibilitar as
pequenas empresas da área o acesso a linhas de crédito especiais.

O consumidor esportivo deve ser estudado e pesquisado como um tipo
muito especial de consumidor. Por exemplo, um jogador sazonal de
tênis, consome muitos produtos específicos para sua atividade
(raquetes, bolas, etc) e produtos de uso geral para os praticantes de
esporte (vestuário, calçados, etc), além disto ele demanda serviços
técnicos (professores, treinadores, boleiros, etc) e gerais (manutenção
da quadra, iluminação, atividades de apoio, etc.). Como vemos, em
cada esporte vamos encontrar um consumidor único e diferenciado. É
dele que vem grande parte dos recursos que a atividade física e o
esporte movimentam. E isto se repete também no consumidor de
esporte não-praticante ou praticante ocasional. Trata-se ainda de
figura pouco definida, mas é ela de fundamental importância no
contexto econômico do esporte. Este indivíduo apesar de não praticar
esportes e atividades físicas em níveis adequados quer se manter na
moda. Ele e ela demandam vestuário e calçados esportivos (esportivos
com marcas famosas e destinados à prática esportiva), objetos
esportivos (símbolos, bandeiras, faixas, lembranças, etc.), programas
esportivos na mídia, espetáculos esportivos e vários outros itens.
Portanto, deve-se observar que o mercado consumidor de esporte não
é apenas formado pelo praticante regular de esportes e atividades
físicas, mas sim de um conjunto de consumidores com variados
interesses e motivações, amplo e que envolve vários grupos sociais e
econômicos que não só os esportistas no sentido estrito da expressão.

Um novo cenário Vários projetos estão sendo propostos em todo
país para a criação de fontes de receitas para o esporte. Os debates
e propostas estão a todo o momento sendo levantados. Existe uma
urgência e uma certa premência em busca de soluções. Clubes,
federações, atletas, programas públicos e privados de esporte e os
consumidores de esporte entre outros aguardam ansiosos por
propostas e soluções para a permanente falta de recurso que muito
prejudica o desenvolvimento do esporte no Brasil. Recentemente,
no início de 2004, o Governo Federal começou a reunir estas idéias e
propostas e as colocou em debate. Para isto o Ministério do Esporte-
ME  convocou a 1ª Conferência Nacional de Esportes, da qual a
partir de idéias e propostas vindas dos Municípios, debatidas nos
Estados, foram tiradas várias linhas de ação para o esporte nacional.

A principal delas foi a criação do Sistema Nacional de Esportes.
Previsto na Lei Pelé, sob o nome de Sistema Brasileiro do Desporto,
e nunca implementado. Este ganhou na 1ª Conferência Nacional
do Esporte uma designação mais ampla: Sistema Nacional de Esporte
e Lazer, onde três eixos foram considerados fundamentais: uma
Política Nacional de Recurso Humanos para o Esporte; uma Política
Nacional de Financiamento do Esporte; e um Sistema de Controle
Social sobre estas políticas. Levando em consideração nosso tema,
iremos listar e analisar fontes e diretrizes do financiamento do
esporte nacional saídos desta Conferência, que foi sem dúvida
marcante no processo de evolução do esporte brasileiro. Foram
consideradas como fontes de financiamento do esporte:

(1) Recursos Públicos Diretos da União, dos Estados e Municípios:
neste aspecto foi indicada a vinculação orçamentária mínima, através
de emenda constitucional, de 1% nos três níveis governamentais.
Isto apenas no nível federal significa multiplicar o atual orçamento
por 50 (cinqüenta), pois o atual orçamento do ME é equivalente a
0,02% do Orçamento da União. Fazendo uma conta em números
gerais, relativos 2002, quando PIB Nacional atingiu a marca de
1.321.490.000.000,00 (um trilhão, trezentos e vinte e um bilhões,
quatrocentos e noventa milhões de reais) e a carga tributária atingiu
a marca de 35,86, significando uma quantia de R$ 473.844.000.000,00
(quatrocentos e setenta e três bilhões oitocentos e quarenta e quatro
milhões de reais). Este 1% significará aproximadamente R$
4.738.440.000,00 (quatro bilhões, setecentos e trinta e oito milhões,
quatrocentos e quarenta mil reais) para o esporte brasileiro.

(2) Recursos Públicos de órgãos e instituições da administração
indireta das esferas dos Municípios, dos Estados e da União: são os
recursos das estatais que conforme mencionado  anteriormente,
por iniciativa própria, investiram entre os anos de 2000/2003
aproximadamente R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões
de reais), existindo uma orientação central, que parece estar sendo
implementada pela Secretaria de Comunicações e Propaganda de
Presidência da República, da aplicação destes recursos, os
resultados podem gerar melhores resultados para o esporte e para
empresas. Deve-se observar que foi indicada a extensão deste
processo para as outras esferas de poder a responsabilidade deste
investimento, que, no momento, está restrito as empresas da União.

(3) Recursos provenientes da vinculação de parte das receitas de
impostos e taxas nas  esferas de Municípios, Estados e União: esta
proposta vincula algumas fontes de receitas dos três níveis, isto é,
a União, os Estados e os Municípios devem vincular parte de alguns
impostos e taxas para esporte, independente da vinculação
orçamentário prevista no primeiro ponto.

(4) Recursos provenientes de medidas de incentivo fiscal: aprovação
de uma lei federal de incentivo fiscal para o esporte, acompanhada
de leis estaduais e municipais de mesma natureza, pode ser um dos
passos mais importantes neste processo. Esta lei deve ser debatida
com todo o universo das entidades esportivas e profissionais.

(5) Recursos provenientes da vinculação de parte das receitas de
concursos de prognósticos, loterias e outras modalidades de apostas:
a regulamentação dos concursos de prognósticos, loterias e outras
modalidades de apostas é fator de fundamental importância para o
financiamento do esporte, principalmente para entidades locais de
gestão (federações) e prática esportiva (clubes e associações
esportivas). No mundo existem vários exemplos de como isto pode
ser feito e como fraudes e outros problemas foram evitados. O jogo
é um atrativo turístico e uma grande fonte renda para trabalhos
sociais, desde que legalizado, regulamentado e fiscalizado.

(6) Recursos provenientes de Fundos e outras medidas de fomento ao
esporte e ao lazer: vários são fundos que podem ser utilizados para
financiar o desenvolvimento do esporte. Um bom exemplo é o Fundo
do CONANDA, voltado para o desenvolvimento de atividades voltadas
para crianças e adolescentes, que prevê sua utilização também em
atividades esportivas. O FAT também pode ser utilizado para
desenvolvimento e treinamento de pessoal, sendo assim um conjunto
de recursos pode ser somados aos recursos do esporte brasileiro.

(7) Recursos provenientes de linhas de crédito e incentivos a toda a
cadeia produtiva vinculada ao segmento: o incentivo à indústria
nacional voltada ao esporte e as empresas de serviço que atuam na
área são de fundamental importância para o desenvolvimento do
esporte no país. Este processo de financiamento deve ser precedido
de um estudo da cadeia produtiva do esporte nacional, com intuito de
levantar seu tamanho e o seu nível de nacionalização, isto é, deve-se
determinar qual o PIB do esporte no Brasil e quais são os produtos e
empresas que podem receber incentivos para que passem a ser
produzidos localmente e começam a gerar empregos e renda no país.

Em síntese, a definição das fontes de receitas ou a indicação de
onde devem vir os recursos para a atividade física e o esporte no
Brasil é um fator básico para o crescimento do setor. Nestes termos,
a Conferência criou Diretrizes para a aplicação destes recursos.
Elas foram definidas na parte do documento final da Conferência
intitulado: “Diretrizes de aplicação dos recursos destinados ao
financiamento do Sistema Nacional do Esporte e do Lazer”, as
quais são descritas a seguir: (A) Assegurar a permanência e
continuidade do financiamento; (B)  Atender as três esferas:
Municípios, Estados e União a partir das competências de cada um;
(C) Atender ao conjunto das entidades do esporte nacionais e
estaduais, os atletas e a população atendida no âmbito do Sistema
Nacional do Esporte; (D) Assegurar a implementação das políticas
que visem a inclusão social e ao atendimento às pessoas com
deficiências e com necessidades especiais; (E) Atender à infra-
estrutura e aos equipamentos necessários à implementação das
políticas e programas; (F) Atender à capacitação dos recursos
humanos já inseridos no segmento e à formação de novos recursos
humanos qualificados; (G)  Atender ao fomento e desenvolvimento
científico e tecnológico; (H) Contemplar a multiplicidade
experiências e especialidades regionais de todo o território nacional
e a eqüidade na aplicação dos recursos (Fonte: Texto Básico
aprovado na 1ª Conferência Nacional de Esportes).

Estas diretrizes procuram criar parâmetros para os recursos que
serão investimentos no esporte, Estes parâmetros são: o da
continuidade do financiamento, evitando-se assim sazonalidade
típica que persegue os recursos do esporte no Brasil; o envolvimento
de todas as esferas governamentais neste processo; procurar uma
distribuição mais eqüitativa dos recursos, englobando todas as
manifestações do fenômeno esportivo, a criação e manutenção da
infra-estrutura, o desenvolvimento dos recursos humanos
necessários e o investimento em pesquisas científica e tecnológica
ligadas à área. Implementadas estas Fontes de Recursos e as
Diretrizes, será criado um passo importante para o desenvolvimento
da atividade física e para o esporte no Brasil. Sua implementação
deverá gerar uma transformação no setor, em razão de não só
existirem mais recursos, como passam a existir normas (as diretrizes)

para a utilização destes recursos. No entanto, existe uma lacuna,
compreensível neste momento e que foi gerada por uma necessidade
atual do processo de desenvolvimento da atividade física e do
esporte. A pouca atenção dada neste fórum sobre as formas de
incentivar o consumo esportivo e direcionar estes recursos para o
desenvolvimento do setor, criando assim um círculo virtuoso para o
esporte brasileiro. Para se chegar em um modelo deste tipo é
necessário primeiro garantir a Premissa Constitucional que diz que
todos têm direito ao esporte, e que isto é um dever do Estado. A
1ªConferência Nacional de Esporte partiu nesta direção: após
garantir esta premissa, será chegada a hora de buscar o mercado
para a sustentação do processo e sua ampliação e isto ocorrerá a
partir do entendimento de quem é o consumidor esportivo no Brasil
e quais são os seus desejos e interesses.

Tendências de desenvolvimento do esporte sob ponto
de vista econômico  A junção destes dados e análises permitem
projetar algumas tendências do campo econômico do
desenvolvimento da atividade física e do esporte do Brasil:

(I) Deverá haver nos próximos anos um significativo aumento dos
recursos públicos destinados ao esporte no Brasil. Isto se dará em
conseqüência de uma maior vinculação dos orçamentos públicos,
da criação de leis de incentivo fiscal para o esporte nos três níveis
governamentais, pela captação de recursos provenientes de Fundos
públicos específicos (CONANDA, FAT, etc);

(II) Deverá acontecer uma distribuição mais eqüitativa do
investimento público nas várias formas de manifestação da atividade
física e esportiva no Brasil;

(III) Haverá uma maior participação das empresas privadas no
financiamento do esporte, através de patrocínios e até mesmo
como forma de investimento alternativo, em razão não só de futuras
leis de incentivo fiscal, como também pelo apelo que o esporte
passou a ter no mercado publicitário;

(IV) Acontecerá um aumento da demanda por atividades e físicas e
esportivas por parte da população, em razão de uma maior
conscientização por atividades físicas e esportivas, isto irá gerar um
aumento da demanda por produtos e serviços ligados a estas atividades,
e por conseqüência passam a gerar mais empregos e receitas no esporte;

(V) Uma maior nacionalização na produção de equipamentos e
materiais esportivos em razão do aumento da demanda por estes
itens gerada pelo aumento da prática de atividades físicas e
esportivas. Este processo pode e deve ser acompanhado por políticas
públicas de incentivo às empresas nacionais ligadas a área;

(VI) Um aumento na participação do esporte em toda mídia por
conseqüência da valorização social, mercadológica e política das
atividades físicas e esportivas no Brasil;

(VII) O consumidor de esportes será “descoberto” no Brasil a partir
de estudos e pesquisas que já começam a mostrar importantes
características deste consumidor especial. Será “descoberto” que
ele é motor do processo de desenvolvimento da atividade física e
esportiva no Brasil.

Situação atual  Estas tendências antes aqui arroladas estão hoje se
manifestando por necessidades evidentes. A primeira delas implica em
priorizar estudos e investigações sobre o mercado esportivo brasileiro e
todos os seus componentes, com especial atenção para o consumidor
do esporte, em suas várias facetas (praticante, comprador, assistente,
etc.), sob pena de a atividade física e esportiva não aproveitar o momento
especial que este mercado tem agora e pelas próximas décadas. Afinal,
o século atual é do movimento orientado e esportivo, e é através dele
que a humanidade manterá sua saúde e sua integridade corporal. A
segunda incide em uma maior profissionalização da gestão das entidades
esportivas, públicas e privadas, seja na parte técnica, seja na parte de
gerenciamento. Isto conseqüentemente vai demandar a necessidade
de uma melhor formação dos profissionais envolvidos na área, com
destaque para a formação de gerentes capacitados especificamente
para a área. A terceira refere-se à realização de pesquisas e estudos
mais profundos na área da gestão e da economia do esporte no Brasil,
destacando-se os seguintes assuntos: cálculo do PIB do esporte no
Brasil; cadeia produtiva das atividades físicas e esportivas terá de ser
mapeada e avaliada; modelos de gestão das entidades públicas e privadas
deverão ser reformulados para este novo mundo esportivo, mais
profissional e menos intuitivo. Em síntese, as possibilidades aqui
aventadas têm sentido projetivo num cenário bem simplificado em suas
tendências principais. Em outras palavras, definindo-se o tamanho
econômico do esporte no Brasil criar-se-á mais uma base para orientação
do desenvolvimento do país.


