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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi investigar as influências das Leis esportivas nacionais na 

governança corporativa das Confederações e Federações de esportes olímpicos 

durante o período de 1941 a 2013. Estas organizações têm demonstrado dificuldades 

na gestão: princípios da governança como a falta da transparência dos atos de 

gestores, a falta de responsabilidade social e ética e problemas com a prestação de 

contas tem provocado críticas de diversos stakeholders do esporte. O Decreto-Lei nº 

3199 de 14/08/1941 implantou o sistema nacional de esportes no Brasil e criou as 

organizações esportivas nacionais e estaduais, regulamentando-as, disciplinando-as 

e tendo autoridade sobre todos os seus atos até a década de 1980. Em 1988, com a 

promulgação da Constituição o esporte passou a ser lei neste país e com a Lei 9.615 

de 1998 o esporte de alto rendimento continuou sendo monitorado e regulado pelo 

Estado. Assim, a questão central deste estudo foi: como as leis nacionais criadas para 

o esporte influenciaram na governança corporativa das confederações e federações 

dos esportes olímpicos durante o período de 1941 a 2013? A abordagem 

metodológica definida é qualitativa, exploratória, descritiva, documental e 

bibliográfica; duas confederações e duas federações esportivas foram tomadas como 

estudos de caso. A triangulação das informações documentais, das entrevistas 

semiestruturadas e das teorias sobre gestão e governança corporativa e no Terceiro 

Setor trouxe importantes resultados e ampliou a discussão na direção de uma visão 

mais complexa. Como contribuições este estudo apresenta cronologicamente os 

conceitos, as atribuições e o controle legal e administrativo do Estado sobre a 

governança das organizações esportivas, de 1941 até 2013. Também estuda as 

características destas organizações esportivas, como sendo do Terceiro Setor e a 

aplicabilidade dos conceitos e princípios de governança para entendimento das 

necessidades da gestão, propondo algumas práticas. Com base nos estudos 

documentais, no referencial teórico e nas entrevistas concluiu-se que as leis 

influenciaram e influenciam na governança das organizações esportivas. 

 

Palavras-Chave: Gestão do Esporte. Governança do Esporte. Legislação Esportiva. 

Federação Esportiva; Confederação Esportiva. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study investigates the influence of Brazilian National Sports Laws in the 

governance of Olympic Sports Confederations and Federations, between 1941 and 

2013. These organizations have demonstrated management difficulties according to 

governance principles, such as transparency, social responsibility, ethics and 

accountability, receiving criticism from diverse sport’s stakeholders. The Brazilian 

national sport system was implemented by the Decree-Law n. 3199 of 14/08/1941, 

which created and regulated national and state sports organizations until the 80’s. With 

the new Constitution of 1988, sports became law definitive and, according to the Law 

no. 9.615 of 1998, high performance sports continued to be monitored and regulated 

by the government. The central question of this study was: how the Brazilian national 

sports laws have influenced in the governance of Confederations and Federations of 

Olympic Sports between 1941 and 2013? The methodology employed is qualitative, 

exploratory, descriptive, documental and bibliographic; two confederations and two 

federations were taken as case studies. The triangulation of documentary evidence, 

semi-structured interviews and theories corporate governance and management in the 

Third Sector brought important results and expanded the discussion towards a more 

complex view. As contributions this study chronologically presents the concepts, 

functions and the legal and management control of the state over the governance of 

sports organizations, from 1941 until 2013. It also studies the characteristics of sports 

organizations, as the Third Sector and the applicability of the concepts and governance 

principles for understanding of management needs, proposing some practices. Based 

on documentary studies, the theoretical framework and interviews concluded that the 

laws influenced and influence the governance of sports organizations. 

 

Key Words: Sports management. Sports governance. Sports Law. Sports 

Confederations. Sports Federation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil esteve no foco da atenção das mais importantes organizações 

esportivas mundiais, como Football International Federation Association (FIFA), em 

2014, porque foi sede da Copa do Mundo de Futebol e continua sendo alvo do Comitê 

Olímpico Internacional (COI) em função de que será a sede dos Jogos Olímpicos em 

2016, na cidade do Rio de Janeiro. 

A preparação das arenas esportivas para estes dois eventos tem causado, no 

Brasil, a discussão entre esportistas, cidadãos comuns, mídia, políticos, economistas 

e acadêmicos.  O foco está sobre os altos custos orçamentários para a construção e 

adequação destes espaços, aliados à falta de resultados esportivos e outras 

demandas, prioritárias para o próprio país, como a precariedade da infraestrutura no 

âmbito da Saúde, da Educação, do Transporte e também do Esporte.  

O esporte no Brasil é tratado por Lei (Brasil, Lei 9615/1998) e reconhecido pela 

Constituição Brasileira de 1988 como sendo de natureza: Educacional; de 

Participação e o desporto de Rendimento:  

I - Desporto Educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de 

seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo 

e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 

II - Desporto de Participação, de modo voluntário, compreendendo as 

modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração 

dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na 

preservação do meio ambiente; 

III - Desporto de Rendimento, praticado segundo normas gerais da Lei 9.615/98 

e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter 

resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras 

nações. 

O desporto de rendimento pode ser praticado de forma profissional e não 

profissional. A inexistência de contrato formal de trabalho entre atleta e a entidade de 

prática desportiva caracteriza o esporte amador, ou não profissional. É sobre as 

organizações esportivas de administração do esporte de rendimento, olímpico, não 
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profissional, organizado pelas confederações e federações esportivas que está o foco 

inicial deste trabalho.  

O esporte de alto rendimento no Brasil está recebendo investimentos 

governamentais, desde o início de 2013 e receberá até 2016, pelo Programa Atleta 

Pódio e Plano Brasil Medalha 2016, criados pela Lei nº 12.395 de 2011, na ordem de 

2,5 bilhões de reais, divididos da seguinte forma: 1,5 bilhão para o esporte de alto 

rendimento; 690 milhões para o apoio aos atletas e 310 milhões para os centros de 

treinamento (BRASIL, 2011). 

Há neste plano, claramente, uma preocupação com a gestão das 

confederações de esportes olímpicos, que são as entidades de administração do 

esporte a nível nacional. Cada modalidade olímpica é administrada, a nível nacional 

pelas confederações e a nível regional pelas federações. Os objetivos e metas fixados 

pelo governo na execução destes programas, exposto no site do Ministério do 

Esporte, indicam que haverá suporte financeiro para dar “o apoio do aprimoramento 

da gestão das confederações”. As reuniões com as confederações fizeram parte das 

metas: foram marcadas datas para a entrega do plano esportivo ao Ministério do 

Esporte e assinatura de convênios, que aconteceram entre outubro de 2012 a janeiro 

de 2013 (Ministério do Esporte, PLANO BRASIL MEDALHAS 2016, 2013). 

Entre os objetivos e metas fixados para os Jogos Olímpicos de 2016, que 

acontecerá no Rio de Janeiro, o governo brasileiro espera que o Brasil se classifique 

entre os 10 melhores países na contagem final de medalhas, no esporte olímpico e 

entre os 5 melhores classificados, no esporte Paralímpico (MINISTÉRIO DO 

ESPORTE, PLANO BRASIL MEDALHAS 2016, 2013). Nos Jogos Olímpicos de 

Londres, em 2012, o Brasil se classificou em 22º lugar, com três medalhas de ouro, 

cinco de prata, nove de bronze (COB, Londres 2012). Em 2016, as autoridades 

brasileiras, responsáveis pela realização deste evento, esperam conquistar entre vinte 

e três até trinta medalhas. 

Além deste objetivo, segundo o secretário nacional de Esportes, Ricardo 

Leyser, em entrevista concedida à imprensa nacional e internacional, em 13 de agosto 

de 2012, sobre os resultados alcançados pelo Brasil, por ocasião do encerramento 

dos Jogos Olímpicos de Londres, os investimentos realizados até os Jogos Olímpicos 

de 2016, deverão refletir o poder econômico do Brasil, em 2016 e após o evento (ME, 

2012). Objetivos ousados, uma vez que pouco tem sido investido no esporte de base 

e no alto rendimento, nos últimos anos. No Programa Brasil Medalhas 2016 a 
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governança é caracterizada, segundo o ME pela gestão integrada de recursos, onde 

o Ministério do Esporte, Confederações, Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico, 

inclusive as estatais, estarão, todos, trabalhando em conjunto. 

A gestão das organizações esportivas no Brasil é uma prática que tem sido 

observada pelas autoridades do esporte, criticada pela mídia esportiva, (formadores 

de opinião, que escrevem nos jornais, revistas que se comunicam via TV, internet, 

rádio), por acadêmicos que estudam o esporte, por ex-atletas das mais variadas 

modalidades esportivas, pelos gestores de clubes e seus associados, por 

espectadores, telespectadores, leitores, internautas, etc. “A transparência na gestão 

das organizações esportivas é uma reivindicação constante da mídia e dos atletas”, 

(RIBEIRO, 2012, p.118). Todos estes segmentos da sociedade e a mídia mantém uma 

relação com o Esporte, mostrando desagrado ou a satisfação, pelos resultados dos 

seus ídolos esportivos; produtos; serviços e as ações dos gestores. 

O custo inicial para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de 

Janeiro, segundo o dossiê da candidatura, foi estimado, em 2009, em R$ 28,8 bilhões 

de reais.  Confirmada como sede olímpica, o Brasil prometeu divulgar o orçamento 

oficial dos Jogos em 2010, mas não cumpriu esta meta. Segundo a mídia, em 

05/08/2013, portanto, faltando três anos para a realização dos Jogos Olímpicos, o 

orçamento inicial já havia sido ultrapassado: os gastos estariam por volta de R$ 29,2 

bilhões de reais. O orçamento oficial e a Matriz de Responsabilidades, documento que 

relaciona os compromissos assumidos por governantes e associados exclusivamente 

à organização e realização dos Jogos do Rio 2016; e divulga os projetos e 

responsabilidades pela execução e aporte de recursos, foi divulgado pelo Governo 

Federal em 24/01/2014 (consultado em 10/10/2014 http://www.brasil2016.gov.br/pt-

br/olimpiadas/governanca/matriz-de-responsabilidades). 

Ao ser anunciada a quantia de 30 bilhões de reais para a realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016 (ME, 2012), não só como stakeholders do esporte, mas também 

como cidadãos, toda a sociedade deve estar atenta para a prestação de contas das 

instituições. Os stakeholders, para Rossetti e Andrade (2012) são definidos como 

partes, que podem ser pessoas, grupos ou instituições, que tem interesses legítimos 

em jogo nas empresas e que afetam ou podem ser afetados pelas diretrizes, ações 

praticadas e pelos resultados alcançados. 

Portanto, mesmo que as confederações de cada esporte Olímpico Brasileiro 

sejam instituições privadas, “isso não impede que a sociedade avalie a qualidade da 
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governança das instituições esportivas, pois o Estado, a empresa e o público são 

stakeholders interessados no seu sucesso” (RIBEIRO, 2012, p.118). O dinheiro 

público está sendo utilizado para garantir a realização do evento, este é o melhor 

motivo para que cada contribuinte possa exigir que cada centavo seja muito bem 

empregado. 

Cabe enfatizar que na hierarquia do esporte nacional, uma das funções das 

Federações é formar a base de sustentação das Confederações, logo, para que as 

seleções de alto rendimento existam, as federações com os seus filiados, que são os 

clubes, devem fomentar o esporte de base para o aparecimento de talentos e 

consequentemente alimentar uma cadeia de produção de atletas para as futuras 

seleções.  

Os talentos esportivos são pessoas, que para serem transformados em atletas 

necessitam de condições especiais tanto para o desenvolvimento do potencial atlético, 

como para o desenvolvimento educacional e a manutenção das necessidades básicas 

de sobrevivência.  Entretanto, as Federações e Confederações e clubes recebem 

tratamento, reconhecimento e apoio distintos tanto do Ministério do Esporte como do 

Comitê Olímpico Brasileiro.  

O aporte financeiro, público e privado, contempla as confederações nacionais, 

porque elas possuem as seleções representativas de cada modalidade, porém não 

são elas as responsáveis pela criação dos atletas: são os clubes que investem no 

esporte e na formação. Há uma diferença substancial entre os recursos financeiros, 

humanos e organizacionais que são administrados por estas três organizações 

esportivas e que influenciam diretamente na gestão do esporte. 

Para o Secretário Nacional de Esportes, Ricardo Leyser, em 2013, alguns 

resultados esportivos demonstraram que existe um descompasso entre a gestão das 

organizações esportivas e os resultados alcançados por alguns atletas. Muitas vezes 

são resultados isolados que independem de recursos ou estrutura de gestão. Como 

exemplo, há o atleta Arthur Zanetti, medalhista olímpico, da Ginástica Artística, que 

em 17/10/2013, foi solicitar ao Secretário Leyser melhores condições para o seu 

treinamento, no seu clube de origem. Foi publicada a seguinte análise realizada por 

Leyser, em sua conversa com o ginasta: 

 

Percebemos que existe um hiato entre o grau de desenvolvimento dos 
ginastas brasileiros, que estão alcançando patamares muito elevados, e a 
dificuldade da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) de prover os 
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serviços e o atendimento adequado aos atletas no padrão de qualidade 
requerido. [...] Há algum tempo que o Ministério do Esporte vem 
acompanhando algumas questões que precisam ser discutidas e 
solucionadas. Vamos conversar com a CBG para avaliar a situação e verificar 
medidas corretivas, mas entendo ser necessária uma ação conjunta e mais 
incisiva do Ministério, do Comitê Olímpico Brasileiro e da Caixa - 
patrocinadora da modalidade - para melhorar a gestão da confederação, 
sobretudo nas ações de preparação da seleção para os Jogos Olímpicos de 
2016. (ME, 2013 a). 
 

Melhorar a gestão dos clubes, das federações e confederações tem sido a 

razão de alguns trabalhos acadêmicos em diversas áreas com o propósito de 

colaborar para o desenvolvimento destas práticas .A ausência de boas práticas de 

Governança Corporativa (GC) das organizações esportivas brasileiras também tem 

sido alvo frequente de observações de diversos segmentos da sociedade que 

associam a falta de resultados esportivos, com os altos custos das operações 

esportivas e com a ineficiência dos gestores, em função da formação, que alguns não 

possuem, para exercer a gestão da entidade esportiva.  

A gestão tem sido realizada por pessoas que se propõem a realizar a gestão 

sem remuneração, dispondo de seu tempo e vontade para atuar no mundo mais 

competitivo que é o esporte. Enquanto o esporte não foi tratado como um produto, em 

tese, qualquer pessoa poderia administrá-lo. Atualmente, não se admite que o leigo 

ocupe o lugar de um profissional. 

Porém, generalizar a incompetência dos gestores esportivos é uma das formas 

mais simplistas para justificar os inexpressivos resultados no esporte de alto 

rendimento, alcançados nos Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais nas diversas 

modalidades esportivas. As dificuldades na gestão das organizações esportivas no 

Brasil, têm implicações que demandam estudos para entender, não só as deficiências 

do gestor esportivo para gerir a entidade, mas também as origens do sistema esportivo 

nacional.  

Há inquietações por saber como estas organizações foram constituídas e 

caracterizadas; se o esporte é considerado como uma indústria em outros países, 

como nos Estados Unidos da América (USA), Inglaterra, Nova Zelândia e outros, qual 

o interesse do estado em manter o esporte sob o seu domínio?  

O Estado, principal patrocinador do Esporte Olímpico nacional, que repassa 

verbas governamentais e benefícios fiscais às organizações esportivas admite que é 

necessário mudar a qualidade da gestão do esporte olímpico, ao inserir no Plano 

Brasil Medalhas 2016 (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2013), o “apoio ao 
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aprimoramento da gestão das confederações”, porém esqueceu que o sistema 

nacional de esportes abrange  também as federações estaduais e os clubes e estas 

organizações não foram contempladas com o mesmo cuidado. Para que isso 

aconteça impõe-se a intervenção, em conjunto com outras organizações, como o 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e outros patrocinadores, interessados nos 

resultados esportivos, diretamente na gestão das confederações, exigindo que o 

gestor aprenda como administrá-la e cumpra as leis nacionais criadas para gerir o 

esporte.  

Cumprir as leis é uma prioridade na atualidade, principalmente, porque ela está 

atrelada à prestação de contas, que é um dos princípios da governança corporativa. 

É necessário que práticas mais transparentes sejam adequadas à gestão, que 

é também uma exigência e pré-requisito para a continuidade do repasse de verbas 

para as organizações esportivas. “As práticas da boa governança tratam de assuntos 

que estão relacionados à direção e ao controle de uma organização, como o exercício 

do poder e os diferentes interesses dos envolvidos” (MARQUES; COSTA, 2009, 

P.120). A adoção de boas práticas de governança contribui para a diminuição de 

problemas administrativos em uma empresa, portanto estas práticas, se aprendidas 

pelos gestores esportivos, poderão ser eficientes também na gestão das organizações 

de administração do esporte de rendimento, que são as federações e confederações. 

A mídia escrita, televisiva; via internet, radiofônica; os atletas e ex-atletas que 

são ou foram filiados às Confederações e Federações esportivas; os expectadores e 

fãs do esporte; árbitros das diversas modalidades esportivas; os acadêmicos e 

pesquisadores, etc. tem visões diferentes da gestão esportiva e consequentemente, 

citam nos seus relatos, fatos relevantes que podem colaborar no processo de 

mudança do estado da gestão esportiva no país. São todos stakeholders do esporte. 

Com o objetivo de estudar a governança nas confederações e federações esportivas 

nacionais, Ribeiro (2012) entrevistou vários stakeholders, como atletas, técnicos; 

patrocinadores sobre a gestão do esporte nestas organizações e concluiu que os 

principais temas de governança que emergiram das entrevistas foram:  

1. A necessidade de alternância no poder, como um valor em si mesmo; 

2. A falta de transparência nas decisões e prestação de contas dessas 

instituições.  
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3. Além disso, foi constatado que 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 filiados. 

Para conhecer a razão, os motivos pelos quais os presidentes das 

organizações esportivas se perpetuam no poder é necessário investigar os modelos 

de gestão existentes na origem destas entidades, lembrando que a gestão desportiva 

aconteceu no Brasil, por intermédio de Leis. Se havia um modelo de gestão como e 

quando ele foi implantando e como as Confederações e Federações esportivas 

reproduziram este modelo até os nossos dias? Estas são questões que provocaram 

as inquietações que deram origem a este estudo.  

Até 2000 as confederações esportivas das modalidades olímpicas sobreviviam 

das anuidades dos seus filiados, das receitas das competições e de alguns poucos 

patrocínios. O controle financeiro e administrativo destas organizações, pertencentes 

ao terceiro setor, sem fins lucrativos, ainda é feito por uma diretoria eleita, a cada ciclo 

olímpico, com a duração de quatro anos, composta por presidente, vice-presidente e 

o conselho fiscal.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Até 2013 poucas organizações esportivas estavam de acordo com a Lei 

9615/1998, que obriga que as confederações e federações publiquem em seus sites 

a demonstração contábil, o estatuto, resultados, etc. Segundo Ribeiro (2012) apenas 

as Confederações de Atletismo, Voleibol e Tênis possuíam sites completos e com 

informações claras. O interesse da sociedade sobre os gastos com o esporte de alto 

rendimento deve-se aos altos investimentos do Governo Federal e de diversas 

empresas estatais nas Confederações Esportivas. As confederações e federações 

esportivas são dirigidas por diretorias eleitas pelos próprios filiados. A chapa da 

diretoria é formada pelo presidente, vice-presidente e conselho fiscal. 

Quando um grupo pleiteia a presidência em uma organização esportiva, o único 

documento disponível para estudo das regras, deveres e obrigações é o estatuto da 

entidade. É do estatuto que emanam os poderes e os deveres dos associados e da 

diretoria e as próprias regras de governança da entidade. A transmissão do poder e a 

governabilidade poderá, ou não, estar alicerçada, também pela transmissão cultural 
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do saber fazer e da vivência para compreender o papel da organização esportiva e da 

modalidade que ela dirige.  

Aprender sobre a gestão pode ser um longo processo para as dirigentes 

esportivos, que não possuem essa formação. As leis do esporte poderão ter influência 

nesta aprendizagem, pois o que está instituído por lei deve ser cumprido. Em algum 

momento o propósito da lei pode ser negado por outra lei posteriormente. Por 

exemplo, o próprio governo promoveu a instalação de Bingos junto das entidades 

esportivas até o ano 2000, permitindo que os recursos obtidos fossem utilizados no 

fomento ao desporto (Lei 9615, Art. 50 e 51). Em 31/12/2001 estes artigos foram 

revogados e o jogo do bingo considerado como contravenção no país.  

Jogos de azar e esporte juntos geraram dívidas impagáveis para algumas 

organizações e contratos com interesses unilaterais. Esta experiência demonstrou 

para muitos dirigentes esportivos, que nem todas as leis beneficiam o esporte. Nem 

todas as leis são eficientes, as vezes são eficazes para cumprir e formatar interesses 

diversos. 

Como não existe nenhuma cartilha de procedimentos para realizar a gestão 

das organizações esportivas, a intuição e a cultura organizacional da própria entidade 

e as leis, talvez fossem os indicativos que serviriam para sinalizar os caminhos a 

percorrer por diretorias eleitas para dirigir estas organizações esportivas. Portanto, 

derivada destas inquietações e suposições, a questão de pesquisa deste estudo é: 

Como as leis nacionais, criadas para o esporte, influenciaram na governança 

corporativa das confederações e federações dos esportes olímpicos durante o período 

de 1941 a 2013? 

Para responder esta questão de pesquisa foi necessário rever a história da 

ação do Estado em relação ao esporte no Brasil que iniciou a partir de 1939, com a 

criação da primeira legislação esportiva e do Conselho Nacional de Esportes (CND). 

Segundo Alves e Pieranti (2007, p. 2) o modelo adotado para administrar as 

organizações esportivas era copiado do bloco comunista: 

 

O Estado passou a ter poderes de intervenção nas organizações esportivas 
de prática – clubes e times -, de administração – federações e confederação 
– e até nas competições organizadas no país. Esse modelo só tinha paralelo 
nos países do antigo bloco comunista. A partir de 1980, com o entendimento 
mais amplo do significado da atividade esportiva, o papel do Estado nesse 
setor no Brasil começou a ser questionado. 
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Quando o Decreto-Lei nº 3.199 de 1941 foi promulgado, o Comitê Olímpico 

Brasileiro já havia sido criado em 1912. O Brasil já tinha participado de quatro edições 

dos Jogos Olímpicos: Antuérpia em 1920, Paris em 1924, Los Angeles em 1932 e 

Berlim em 1936. Entende-se que o esporte já estava organizado pela sociedade. O 

período entre 1930 e 1980 abrange um período não democrático: o Estado Novo de 

Getúlio Vargas e a Ditatura Militar, onde o esporte era controlado pelo Estado. 

Após este período a Constituição Brasileira de 1988 foi promulgada e 

contemplou o esporte com o Artigo 217. Posteriormente a Lei 9.615 de 1998 foi criada 

com a finalidade de instituí-lo e organizá-lo nacionalmente. São dois momentos 

antagônicos vividos pela sociedade brasileira e também pelo esporte nacional.  

 

1.2 Objetivo do estudo 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

As leis do esporte nacional foram estabelecidas em contextos opostos, em 

tempos históricos diferenciados por vários motivos, entre eles os políticos, 

econômicos, sociais e culturais, portanto, o objetivo geral deste estudo foi investigar 

as influências das Leis esportivas nacionais na governança corporativa das 

Confederações e Federações de esportes olímpicos durante o período de 1941 a 

2013.  

A falta de transparência das decisões e informações, o descaso na prestação 

de contas destas organizações e outros problemas que envolvem a falta de ética e 

responsabilidade social, que são princípios preponderantes da governança 

corporativa, foram o foco deste estudo. Portanto, uma investigação foi realizada sobre 

as leis que dirigiram e dirigem o esporte nacional olímpico e como as leis interferem 

no processo da governança destas entidades esportivas entre 1940-2013. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram: 
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1. Verificar se as Leis propõem um modelo de organização esportiva, 

gestão e governança para as organizações esportivas sem fins 

lucrativos. 

2.  Identificar quais os princípios de governança estão presentes na gestão 

das Confederações e Federações por meio da Lei.  

3.  Verificar com base nos resultados da pesquisa documental e gerencial 

se os stakeholders das Confederações e Federações esportivas tem 

conhecimento sobre a lei e sobre os princípios da governança na gestão 

das organizações esportivas. 

4. Identificar eventuais dificuldades dos gestores nos procedimentos da 

aplicação da teoria sobre governança na gestão. 

5. Criar a partir dos resultados deste estudo, algumas diretrizes para os 

gestores das federações que possam ser utilizadas para auxiliá-los no 

cumprimento das boas práticas de governança.  

Na sequência, com o entendimento do modelo de gestão imposto pelas Leis do 

Esporte discutir propostas para interferir no processo para a mudança das ações do 

gestor em relação a governança das entidades esportivas do terceiro setor, com 

ênfase nos princípios da governança corporativa, principalmente a ética e a 

responsabilidade social.  

Para McNamee e Fleming (2007) a governança no contexto do esporte deve 

ser entendida como a estruturação de uma organização para atingir seus objetivos de 

forma eticamente defensável. No Brasil ainda há dificuldades para realizar a 

transferência dos conceitos sobre governança corporativa para as diversas 

organizações, inclusive as esportivas, que são associações do terceiro setor. Este 

estudo pretende colaborar no processo de construção do entendimento histórico sobre 

os conceitos de gestão e governança das entidades esportivas e a interferência do 

estado nas questões do esporte. 

É relevante estudar as organizações esportivas nacionais considerando que os 

estudos sobre a governança das entidades, no Brasil tem início na década de 2000. 

As pesquisas sobre a governança corporativa destas organizações estão tendo 

atenção da academia e do próprio Governo, em função dos altos investimentos. 

Segundo Ferkins e Shilbury (2012) existe um pequeno, mas, crescente número de 

estudos sobre governança corporativa nos esportes na literatura acadêmica 

internacional, porém Ribeiro, Costa e Ferreira (2013) evidenciam que esta linha de 
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pesquisa é incipiente no Brasil. Este estudo pretende colaborar para o entendimento 

de como as leis do esporte nacional influenciam na governança corporativa das 

organizações esportivas.  

Com base neste estudo espera-se colaborar com o conhecimento sobre 

questões que envolvem a gestão e governança corporativa de organizações 

esportivas nacionais, uma vez que, no Brasil, está se iniciando um processo cultural 

de entendimento e aplicação de teorias sobre gestão e governança, propondo 

colaborar com um modelo de um novo gestor esportivo.  

A criação de uma cartilha de procedimentos das boas práticas para a 

governança das organizações esportivas, para os gestores destas organizações, seria 

uma ferramenta disponível para a discussão de tais procedimentos.  

 

1.2.3 Estrutura do trabalho científico 

 

Primeiramente foi analisada, com o foco na gestão esportiva, a implantação e 

institucionalização das organizações nacionais e estaduais, sob a Lei Nº 3.199 de 

14/08/1941 e seus desdobramentos até 1985, seguida da promulgação da 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e a publicação da Lei nº 9. 615, de 24 de março 

de 1998 (BRASIL, 1998), conhecida como Lei Pelé e suas modificações até 2013. A 

hierarquia do esporte de alto rendimento ao nível nacional, para entendimento dos 

poderes constituídos. Foram estudados os temas referentes às teorias sobre a 

governança corporativa; governança e gestão nas organizações esportivas para o 

embasamento teórico. 

Este estudo está dividido em sete seções. A primeira é a introdução que aborda 

o cenário esportivo atual e as justificativas pelo interesse do tema; na sequência o 

problema de pesquisa; o objetivo central do estudo e os objetivos específicos. A 

segunda seção contempla a Fundamentação Teórica subdividida em doze (12) 

subseções: a Gestão de Esportes; a Estrutura organizacional das organizações; o 

Terceiro Setor; a Teoria da Agência; a Governança Corporativa; A Governança no 

Terceiro Setor; A Governança Corporativa e os Stakeholders; os Princípios da 

Governança Corporativa; a Governança nas organizações Esportivas; a Hierarquia do 

Esporte Nacional; as Leis do Esporte Nacional. A terceira seção refere-se a 

Metodologia utilizada para a realização da pesquisa. A quarta Análise dos Resultados 
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Discussão dos Resultados e Diretrizes; a quinta conclusão, a sexta seção com as 

referências e finalizando com a sétima contendo anexos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Buscou-se neste estudo o referencial teórico que deu suporte aos conceitos de 

gestão e governança corporativa que foram discutidos quanto à aplicação nas 

organizações esportivas que pertencem ao Terceiro Setor; às estruturas 

governamentais que sustentam o Esporte Olímpico Brasileiro, examinando as Leis 

nacionais que criaram e mantém estas organizações esportivas. A revisão de literatura 

foi dividida em 12 subseções: 1. Administração e os Gestores; 2.Gestão do esporte; 

3. O Terceiro Setor; 4. A Teoria da Agência; 5. Governança Corporativa: Governança 

no Terceiro Setor, Os princípios da Governança, a Governança e os stakeholders; 6. 

A Hierarquia do Esporte Nacional; 7. As Leis Nacionais do Esporte; 8. A Constituição 

Brasileira; 9 A Lei 9615/98; 10. As entidades de Administração do Esporte Nacional; 

11. Recursos para o Esporte; 12. A Lei 10.264/2001. 

 

2.1 A Administração e os Gestores 

 

Administração e Gestores constituem a necessidade específica de todas as 

instituições, das menores às maiores. São o órgão específico de cada instituição. São 

eles que a mantém coesa e a fazem funcionar. Nenhuma de nossas instituições 

poderia operar sem gestores. E os gestores fazem o seu próprio trabalho – “não o 

fazem por delegação do dono” (Drucker, 2010, p. 44). 

A administração pode ser definida como planejar, organizar, dirigir, controlar 

recursos para atingir de forma eficiente e eficaz os objetivos de uma organização. A 

palavra administração tem séculos de idade, porém sua aplicação ao órgão de 

governança de uma instituição e particularmente, a uma empresa de negócios é de 

origem americana. O administrador; o gestor; o comandante, o governante, os 

executivos, exercem a função de administrar.  

Não importa o tipo da instituição, porém todas elas, segundo Drucker (2010, 

p.46) têm em comum a função administração, a tarefa de administração e o trabalho 

da administração. “Todas elas exigem a administração. E em todas elas a 

administração é o órgão eficaz, ativo”. Porém administrar envolve mais do que criar e 

seguir regulamentos. Administrar é também função social, é depender e criar cultura: 
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A administração é uma função social, incrustrada numa tradição de valores, 
costumes e crenças, como em sistemas governamentais e políticos. A 
Administração é – e precisa ser – condicionada a cultura; por sua vez, a 
administração e os gestores também moldam a cultura e a sociedade. Assim, 
embora a administração seja um corpo de conhecimento organizado e, como 
tal, aplicável em qualquer área, ela também é cultura. Não é uma ciência 
isenta de valores. (Drucker, 2010, p.57).  

 

Os tradutores do livro Administração: tarefas, responsabilidades e práticas de 

Peter Drucker, fizeram a ressalva sobre os termos administração e gestão: Nos 

Estados Unidos se distinguem “management” de “administration” e se emprega muito 

mais a primeira. Aqui poderíamos usar, respectivamente “gestão” e “administração”, 

mas seríamos minoria” (DRUCKER, 1975, P.5).  

O uso da palavra gestão e administração fazem parte do cotidiano de várias 

pessoas, dentre eles os membros da academia (Dias 2002). O autor constata que o 

volume de obras publicadas com esta expressão vem tomando conta das prateleiras 

de negócios nas livrarias e que o termo Administração perdeu status e cedeu parte de 

seu lugar para a Gestão (DIAS, 2002).  

Gestão é lançar mão de diversas funções e conhecimentos necessários para, 

através das pessoas, se atingirem os objetivos de uma organização de forma eficiente 

e eficaz (DIAS, 2002). Guerreiro Ramos (1989); Serva (1996) deixam evidente que 

cada setor tem características próprias decorrentes de sua natureza, da sua função e 

da sua finalidade, consequentemente o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Setor tem 

papéis diferenciados na sociedade, delimitado por “um arcabouço legal para operar 

no âmbito da coletividade”, reconhecido e legitimado pelos cidadãos (VOLTOLINE, 

2009). Serva (1996) aponta que em uma organização cujo objetivo é permitir a auto 

realização dos seus membros, as normas são estabelecidas por consenso; uma 

organização qual as atividades são promovidas por vocações a recompensa básica 

dos participantes está na realização dos objetivos. A maximização dos lucros é 

secundária. 

Para Voltoline (2009) cada setor desenvolve suas atividades, segundo uma 

lógica que lhe é própria e que vai definir uma forma característica de administração e 

gestão e que vai condicionar o comportamento dos seus membros. Para cada setor 

há instrumentos próprios de gestão. A gestão do Estado constitui a área da 

administração Pública, na qual se incluem a Economia, as finanças públicas e as 

políticas de Governo. O Segundo Setor, pela sua natureza privada e produtiva, os 
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bens e os serviços; com a finalidade lucrativa e com a sua modernização de estrutura 

de funcionamento e gestão de uma lógica que viabilize o lucro. 

Voltoline (2009) que estuda as organizações do Terceiro Setor, evidencia que 

o termo gestão está longe de ser neutro, justificando que, etimologicamente, a palavra 

quer dizer: a ação de dirigir e gerenciar.  

O autor aponta para a divergência de autores, que dividem as opiniões sobre 

os que acham muito importante que organizações sociais incorporem princípios de 

administração, em suas atividades, e aqueles que consideram essa ideia nociva e 

prejudicial, na medida que, submete a organização a pensar com uma lógica não 

condizente com a sua origem e finalidade (VOLTOLINE, 2009, P.11). 

A questão que permeia essa disputa repousa sobre a questão da origem social 

destas organizações, sob a natureza cooperativa, que deveria nortear a atividade 

social, versus a utilização de ferramentas, que poderiam levar as organizações do 

Terceiro Setor a agirem e pensarem como empresas, que buscam a eficácia e a 

eficiência.  

Para Voltoline (2009, P.12) as organizações do Terceiro Setor ‘não são 

empresas e nem devem se comportar como tal. Não é razoável então que adotem 

práticas conflitantes com a sua finalidade”. O grande desafio para àqueles que atuam 

no campo social é criar um campo de conhecimento novo e multidisciplinar para a 

gestão das organizações do Terceiro Setor. 

Um campo que, embora não seja o de administração de empresas, possa tomar 

emprestado, alguns dos seus fundamentos, como ponto de partida para organizar um 

referencial teórico, não simplesmente baseado em adaptações conceituais, mas na 

construção de novas premissas (VOLTOLINE, 2009 p.12). Muitas organizações 

sociais, segundo o autor, compram a ideia de que elas terão que, para sobreviver, 

adotar os mesmos mecanismos e instrumentos de gestão das empresas privadas, o 

que é um mito.  

Para Falconer (1999), corre-se o risco de estar procurando soluções em um 

campo que não detém as respostas adequadas: existe o risco real de a administração 

ser idealizada como capaz de operar milagres para organizações do Terceiro Setor e 

de ser chamada para situações muito além de sua capacidade de resolução. Porém 

o que se depreendeu do estudo é que apesar de divergências conceituais, todos os 

autores são a favor da profissionalização da gestão. 
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2.2 Gestão de esporte  

 

No final da década de 60, surgiram nos Estados Unidos os primeiros programas 

acadêmicos em “Sport management”, para atender as demandas do esporte 

profissional e universitário americano (CHELLADURAI, 2009). Segundo Pires e Lopes 

(2001) o primeiro programa de Gestão do Desporto em Ohio, Estados Unidos, foi 

realizado em 1968.  

No Brasil, em 1981, teve início uma área de concentração denominada 

administração esportiva, como curso de Mestrado em Educação Física da 

Universidade Gama Filho” (ROCHA; BASTOS, 2011, p. 92). A partir de 1999, em uma 

pesquisa de Bartoletti e Bastos (2010) sobre a produção de monografias de conclusão 

de curso em esporte, foi constatada a evolução do número de trabalhos produzidos 

na área de Marketing e tendências na pesquisa sobre a área de legislação e 

comunicação esportiva. No Brasil as linhas de pesquisa segundo COSMA (2010) 

estão focadas na área da gestão e liderança, porém é uma área que necessita de 

mais estudiosos. 

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

gestão nas organizações esportivas (ROCHA; BASTOS, 2011). Para Bateman e Snell 

(1998) gestão do esporte é o processo de trabalhar com pessoas e recursos materiais 

para realizar objetivos de organizações esportivas, de maneira eficaz. Organização 

esportiva é uma entidade social, conscientemente coordenada, com limites 

relativamente identificáveis, que funciona de modo contínuo para alcançar um objetivo 

ou conjuntos de objetivos comuns (ROBBINS, 1997). É uma entidade social envolvida 

na indústria do esporte. Organizações esportivas são orientadas a objetivos claros e 

possuem limites bem definidos (SLACK; PARENT, 2006). Segundo Slack (1997, p.5) 

uma organização esportiva é “uma entidade social envolvida na indústria do esporte, 

que têm objetivos e dispõe de uma estrutura definida e com fronteiras relativamente 

identificáveis.”  

Hoye, Smith, Westerbeek, Stewart, e Nicholson (2006) argumentaram que o 

esporte é diferente de qualquer negócio e que tem implicações significativas pela 

maneira em que o desempenho é medido e gerenciado. Em primeiro lugar, tem um 

significado simbólico e uma intensidade emocional que raramente é encontrada em 

uma companhia de seguros, banco, ou até mesmo uma loja de apostas. Para Hoye, 
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Nicholson, Smith (2007) a gestão de organizações desportivas no início no Século XXI 

envolve a aplicação de teorias de gestão, princípios e estratégias que não são 

diferentes daquelas que são utilizadas para gerir as organizações na empresa, 

governo ou setores sem fins lucrativos. Indústria do esporte “é o mercado no qual os 

produtos oferecidos aos compradores relacionam-se ao esporte, ao fitness, à 

recreação ou ao lazer e podem incluir atividades, bens, serviços, pessoas, lugares ou 

ideias” (PITTS; STOTLAR, 2002). 

É no desejo de compreender mais sobre a funcionamento das organizações 

que o conceito de cultura organizacional tomou forma. Assim como as nações têm 

culturas que influenciam os seus cidadãos, as organizações têm culturas que a 

formam de acordo com o comportamento dos seus membros (HAYTON, GEORGE; 

ZAHRA, 2002). No entanto, a cultura organizacional tem provado ser uma 

característica evasiva em termos de diagnóstico e impacto. McMurray (2003), por 

exemplo, vê a cultura organizacional como sendo de natureza qualitativa, e, 

consequentemente, difícil de expressar de forma tangível. No entanto, cultura 

organizacional pode exercer uma forte influência sobre o comportamento individual e 

sobre os resultados organizacionais, portanto, este assunto é digno de investigação, 

porém, no entanto, é problemático. (SMITH; SHILBURY, 2004).  

 

2.2.1 A Estrutura Organizacional e a Gestão 

 

Segundo Robbins (2005, p. 350), “a estrutura da organização pode influenciar 

atitudes e comportamentos”. Independente de estrutura e número de grupos ou 

indivíduos pela qual uma organização é constituída, cada empresa possui uma cultura 

própria. Marras (2009) aponta que é pela sua cultura que uma empresa fixa a marca 

do seu perfil e também orienta ou controla o comportamento daqueles que a formam. 

Robbins (2005, p.374) acrescenta que a cultura oferece estabilidade à organização e 

compara as organizações às pessoas: elas podem ser flexíveis ou rígidas; hostis ou 

apoiadoras; inovadoras ou conservadoras e conclui que as organizações possuem 

personalidade própria.  

Para Chiavenato (2004) cada organização tem sua cultura organizacional ou 

coorporativa. Para se conhecer uma organização, o primeiro passo é conhecer sua 

cultura e fazer parte de uma organização significa assimilar sua cultura. Lacombe 
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(2005) conceitua a cultura como um conjunto de crenças e atitudes da organização; 

sobre a importância das pessoas; a disponibilidade dos administradores; a aceitação 

do não-conformismo; a clareza dos padrões; o empenho em relação ao treinamento e 

desenvolvimento das pessoas. Para Robbins (2005, p. 378) é necessário ter uma 

definição básica que sirva como ponto de partida para se conhecer bem esse 

fenômeno e o autor define a cultura organizacional como:  

 

Cultura organizacional se refere a um sistema de valores compartilhados 

pelos membros que diferencia uma organização das demais. Esse sistema é, 

em última análise, um conjunto de características-chave que a organização 

valoriza.  

 

As pesquisas sugerem que existem sete características básicas que, em seu 

conjunto, capturam a essência da cultura de uma organização. As características, às 

quais Robbins faz referência são:  

1. Inovação e correr riscos de riscos; 

2. Atenção aos Detalhes; 

3. Orientação para os Resultados; 

4. Orientação para as pessoas; 

5. Orientação para a Equipe; 

6. Agressividade; 

7. Estabilidade. 

Para Chiavenato (2004) a cultura organizacional reflete a maneira como cada 

organização aprendeu a lidar com o seu ambiente. É uma complexa mistura de 

pressuposições, crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras ideias 

que, todas juntas, representam o modo particular de uma organização funcionar e 

trabalhar. Segundo Chiavenato (2004) a cultura pode apresentar seis características 

principais:  

1. Regularidade nos comportamentos observados;  

2. Normas;  

3. Valores dominantes;  

4. Filosofia;  

5. Regras;   

6. Clima organizacional.  
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Uma estrutura organizacional define como as tarefas são formalmente 

distribuídas, agrupadas e coordenadas. Segundo Robbins (2005) os executivos 

precisam ter em mente seis elementos básicos quando projetam a estrutura das suas 

organizações. Estes elementos são: 

1. A especialização do trabalho;  

2. A departamentalização; 

3.  A cadeia de comando; 

4.  A amplitude de controle;  

5. A centralização e descentralização; 

6.  A Formalização.  

Apesar da importância da cultura ser incontestável em qualquer organização é 

importante ressaltar que o surgimento da gestão do esporte como disciplina 

independente de estudo teórico tem incentivado a sugestão de que as culturas 

esportivas podem possuir características únicas (LEE, 1989; PAWLAK, 1984; SMITH 

e STEWART, 1995). Este ponto de vista foi reforçado por um corpo crescente da 

literatura, que implica que as culturas esportivas são únicas e são afetadas pelas 

economias peculiares dos mercados em que elas operam (STEWART; SMITH, 1999).  

Segundo Shilbury e Smith (2004) todos estes autores enfatizam a importância 

de mais pesquisas para reforçar suas descobertas. Se certas características culturais 

preliminares são exclusivas para o esporte, então os pesquisadores da área devem 

considerar a possibilidade de que essas dimensões únicas possam ser essenciais 

para o diagnóstico preciso da cultura das organizações desportivas. 

O estudo realizado por Shilbury e Smith (2004) teve como objetivo corrigir esta 

lacuna, identificando um conjunto de dimensões que podem descrever as culturas das 

organizações desportivas australianos e revelou 12 dimensões e 68 sub-dimensões 

da cultura, que podem ser usados para iniciar o processo de mapeamento sobre 

cultura organizacional das organizações esportivas. 

Esse mapeamento pode revelar algumas dimensões exclusivas do esporte, que 

podem ser subdivididas em  categorias como: História e Tradição; Risco; Rituais; 

Símbolos; Valores; Tamanho; Mudanças; Competição; Clientes; Decisões; Objetivos; 

Heróis. Todas estas dimensões fazem parte da forma como a gestão será realizada 

nestas organizações. 

Diversas associações foram criadas para analisarem e discutirem as questões 

sobre a gestão no esporte. Para a North American Society for Sport Management 
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(Sociedade Norte-Americana para Gerência do Esporte-NASSM) gestão esportiva é 

um corpo de conhecimentos interdisciplinares que se relaciona com a direção, 

liderança e organização do esporte, incluindo dimensões comportamentais, ética, 

marketing, comunicação, finanças, economia, negócios em contextos sociais, 

legislação e preparação profissional. 

Miller et al (2002) embasados nos estudos sobre as competências necessárias 

à formação do gestor do esportes conforme a NASPE-NASSM – National Association 

of Sport and Physical Education – North American Society for Sport Management Joint 

Task Force, encontraram dez áreas apontadas como conteúdo central da formação: 

dimensão sociocultural do esporte, administração e liderança, ética na administração, 

marketing, comunicação, orçamento e finanças, aspectos legais, economia, 

governança e experiência em campo na administração do esporte. 

Na direção contrária, Souci (2002) analisa a falta da experiência dos gestores 

sobre as práticas esportivas e o dilema sobre o fato do critério antiguidade na 

organização ser ou não considerado na seleção do profissional que deve dirigi-la e 

alerta que há uma grande diferença entre fazer o trabalho e dirigir o trabalho. Para 

Bastos (2004, p.3) “tal visão é bastante semelhante ao que ocorre no nas 

organizações brasileiras até hoje”. 

Para o aprimoramento da área da gestão de Esportes no Brasil, é necessário, 

segundo Bastos (2004, p.1) que seja avaliada a realidade nacional e que por meio de 

mais estudos será possível a construção de práticas de gestão: 

 

Antes de tudo, que se conheça o esporte no Brasil, que se tenha a real 
avaliação da realidade nacional em termos das condições e necessidades 
existentes, que sejam desenvolvidos estudos e pesquisas na área.” Só então 
será possível a construção e a consolidação de práticas administrativas 
aplicadas aos diversos segmentos do desporto, respeitadas as 
características culturais e sociais do país. 

 

Soares (2007, p.148) adverte e complementa que na gestão do esporte no 

Brasil, pelo seu amadorismo, exige mudanças em toda a sua estrutura que passa pela 

mudança cultural: 

 

Mudar processos administrativos tão enraizados com a própria gestão que, 
em essência, ainda é amadora, é um processo demorado que exige a 
modificação de toda a estrutura (física, humana, tecnológica e cultural) para 

que a nova proposta estratégica possa ser implementada. 
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Para Rocco (2012) a falta de profissionalismo com que o esporte é tratado no 

Brasil, por todos os agentes com ele e nele envolvidos, tem levado um grande número 

de empresas a subestimar o retorno sobre o investimento em esporte, portanto, o 

Estado continua sendo o principal mantenedor do Esporte de alto rendimento, que é 

o esporte olímpico.  

Talvez este não seja um problema apenas das organizações esportivas, mas 

de muitas entidades que pertencem ao Terceiro Setor. Fischer e Falconer (1998, p.1) 

apontam que o segmento político-econômico-institucional que agrega as 

organizações sem fins lucrativos, denominado Terceiro Setor, sempre se localizou em 

uma zona nebulosa, de baixa precisão conceitual e pouca importância prática, tanto 

na ótica das teorias econômicas, quanto das teorias organizacionais. Estes autores 

culpam a área da Administração pela falta de estudos sobre o Terceiro Setor e 

acrescentam que: 

 

O ensino e a pesquisa em Administração, particularmente preocupados em 
descrever as características e prescrever os procedimentos próprios das 
organizações empresariais capitalistas e das burocracias dos órgãos 
públicos, nunca dedicaram especial atenção às miríades de formações 
organizacionais que proliferavam na periferia de ação destes sujeitos 
principais: sindicatos, associações, fundações, clubes, partidos, não eram 
objeto de estudos específicos, nem mereceram um tratamento especial, para 
suas necessidades de gestão.  (FICHER E FALCONER, 1998, P.1). 

 

As Confederações e Federações esportivas são associações privadas e sem 

fins lucrativos pertencentes ao Terceiro Setor. Na década de 1940 foram criadas como 

associações, mantidas e controladas pelo Estado, portanto, o Terceiro Setor será o 

próximo conteúdo teórico a ser abordado, com a finalidade de buscar referências 

conceituais sobre o tema, em uma tentativa de poder caracterizar a gestão e 

governança destas organizações. 

 

2.3 Terceiro Setor 

 
Segundo Cardoso (2000) foi o americano John D. Rockfeller quem cunhou a 

expressão Terceiro Setor quando publicou, em 1975, o primeiro estudo detalhado 

sobre a importância das iniciativas empresariais com sentido público na sociedade 

americana e nos anos 80, este termo popularizou-se na Europa. 
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No Brasil, de acordo com Coelho, (2000) ocorreu na década de 1990, a partir 

de pesquisadores como Leilah Landim e Ruben César Fernandes, porém estas 

instituições sem fins lucrativos eram reconhecidas como “organizações não 

governamentais” (COELHO, 2002). Em 1999, segundo Landim e Ligneui havia cerca 

de 220.000 entidades, que faziam parte do Terceiro Setor. Fischer e Falconer (1998, 

p.1) apontam para a dificuldade em definir e caracterizar estas organizações, porque 

no mesmo e diversificado leque de entidades pode-se encontrar: 

 

Empresas de grande porte e alta rentabilidade que adotaram a forma jurídica 
legal de fundações, apenas como meio formal lícito, de proteger-se das 
exigências tributárias e fiscais; ao lado de associações comunitárias 
empenhadas em defender interesses sociais ou prestar serviços públicos, 
que optaram por decisão semelhante, pela necessidade de legalizar um 
movimento informal, que assumiu maiores proporções. 
 

Montaño (2005) acreditava que eram mais do que 400.000 instituições em 

2005. Hoje, 2015, são inúmeras e diversificadas as instituições que estão agregadas, 

podendo ser organizações não governamentais, fundações e institutos empresariais, 

associações, entidades assistenciais e filantrópicas assim como várias instituições 

sem fins lucrativos. 

Segundo o relatório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES, julho, 2001) o Primeiro Setor é aquele no qual a origem e a destinação 

dos recursos são públicas, corresponde às ações do Estado; o Segundo Setor, 

corresponde ao capital privado, sendo a aplicação dos recursos revertida em benefício 

próprio e o Terceiro Setor constitui-se na esfera de atuação pública não estatal, 

formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do 

bem comum. 

O Terceiro Setor está representado pelas Entidades de Interesse Social ou 

Organizações Não Governamentais (ONGS). Estas organizações estão voltadas para 

o desenvolvimento social e constituem parcerias com as empresas privadas e/ou 

estatais, sobrevivendo também de doações e do trabalho voluntário. Fischer e Fischer, 

(1994) sinalizam que vários analistas concordam que o termo ONG não é suficiente 

para caracterizar as organizações do Terceiro Setor no Brasil por diversos motivos. 

Entre eles e o mais importante é que “não se define uma organização por aquilo que 

ela não é; vale dizer que sua caracterização como não pertencente à esfera 
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governamental não serve para posicioná-la em nenhum outro espaço da vida social e 

política” (FISCHER E FALCONER, 1998).  

Fischer e Falconer (1998, p.3) novamente discutem o termo “Terceiro Setor”, 

alegando que ele não é suficientemente explicativo da diversidade de elementos 

componentes do universo que abrange. A dificuldade maior desta indefinição, na visão 

de Fischer e Falconer (1998) está em não poder definir como são as organizações 

que podem ser consideradas parte dele, como consequência os procedimentos de 

implantação são indefinidos e “podem ser deformados em função de interesses e 

conjunturas locais”. Para estes autores a trajetória histórica da formação do Terceiro 

Setor também influencia a questão de como defini-lo no Brasil: 

 

Na realidade brasileira e latino-americana como um todo, as organizações do 
Terceiro Setor atuam nesta faixa difusa que está igualmente distante do setor 
público  e do privado, embora exercendo atividades que poderiam estar 
catalogadas entre os deveres do Estado (Educação, Saúde Pública, 
Assistência Social), simultaneamente a funções que, teoricamente, deveriam 
ser de responsabilidade de agentes sociais e econômicos específicos 
(geração de emprego e renda; formação e desenvolvimento profissional). 
(FISCHER E FALCONER, 1998, p.3). 

 

Para situar o Esporte neste contexto da discussão destes autores, em 1995, 

Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério Extraordinário do Esporte e o Instituto 

Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP). O esporte deixava de pertencer 

ao Ministério da Educação e estava amparado pela constituição de 1988 e a Lei 

9.615/1998. 

O esporte de rendimento sob a gestão de diretorias, formadas por voluntários, 

eleitas por seus associados, quer no âmbito estadual, como nacional dependia de 

políticas públicas para a manutenção das seleções olímpicas e muitos dos 

compromissos internacionais deixavam de ser cumpridos por falta de apoio financeiro.  

Buscando ainda definições para o Terceiro Setor, para Delgado (2005, p.9) o 

Terceiro Setor é composto por instituições “com preocupações voltadas para a 

execução de práticas sociais, sem fins lucrativos, gerando direta ou indiretamente, 

bens e serviços que se assemelham aos prestados pelo Poder Público”. Ioschpe 

(2005) acrescenta que o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins 

lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, no âmbito não 

governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da filantropia 

e o mecenato.  
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Segundo Paes (2001, p.68) essas entidades “são dotadas de autonomia e 

administração própria que apresentam como objetivo principal atuar voluntariamente 

junto à sociedade civil visando o seu aperfeiçoamento” e o fornecimento de bens e 

serviços públicos. 

 

As organizações da sociedade civil sem fins lucrativos não fazem parte do 
Estado, nem a ele estão vinculadas, mas se revestem de caráter público na 
medida em que se dedicam a causas e problemas sociais e em que, apesar 
de serem sociedades civis privadas, não tem como objetivo o lucro, e sim o 
atendimento das necessidades da sociedade (TENÓRIO, 2001, P.7).  

 

Mendonça e Machado Filho (2004) alertam que é preciso lembrar que o 

Terceiro Setor engloba todo tipo de organização sem fins lucrativos e que, portanto, 

não é uma esfera homogênea. Salamon e Anheier (1992) propuseram uma definição 

estrutural-operacional para as Organizações do Terceiro Setor. Elas devem ser: 

1. Formais; 

2. Privadas 

3. Não distributivas de lucros; 

4. Autônomas 

5. Voluntárias. 

Nas Organizações do Terceiro Setor não há distribuição de resultados 

financeiros, mas há relação de agência entre os gestores da organização (agentes) e 

os seus doadores e voluntários (principais) (SCHIMITH E CHAGAS, 2009).  Essa 

relação agente-principal existe em qualquer organização, “é sempre conflituosa 

quando um determinado indivíduo (agente) age em nome de outro (principal) e os 

objetivos de ambos não coincidem integralmente” (DE MENDONÇA; MACHADO 

FILHO, 2004, P.3).  

Misorelli (2003) adverte que mesmo quando o gestor é voluntário, o problema 

de agência mantém-se, na medida que o altruísmo (a preocupação com o bem estar 

dos outros) não faz do indivíduo um agente perfeito – que age em prol do principal, 

implicando que o problema de agência não pode ser resolvido apenas pelo incentivo 

ao aumento de altruísmo nas pessoas (JENSEN E MECKLING, 1994; JENSEN, 

1994). 

No contraponto, como os voluntários e doadores (principais) podem monitorar 

a eficácia dos projetos sociais implementados por uma organização do Terceiro 

Setor? Para Schimdt e Chagas (2009, p.13) como os recursos financeiros provêm de 
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doações de pessoas jurídicas e físicas e os recursos humanos, na maioria das vezes 

são compostos por voluntários e uma pequena parcela de contratações, a relação de 

confiança passa a ser muito importante para o desenvolvimento destas organizações: 

 

“A confiabilidade é muito importante, pois todos os colaboradores querem 

estar seguros de que o que foi investido será utilizado de maneira eficiente e 

honesta. Portanto, além do altruísmo e caridade, é fundamental que as OTSs 

construam uma base de confiabilidade perante todas as partes relacionadas, 

incentivando a colaboração. ” 

 

As organizações esportivas sobrevivem do Código de Taxas, criado para que 

dele as federações e confederações esportivas subsistam. São os associados que, a 

princípio, mantém as federações estaduais, com o pagamento das anuidades e com 

a participação nos eventos esportivos, cursos, congressos e fóruns, etc. Geralmente 

possuem poucos funcionários ou nenhum, sendo o presidente o único responsável 

pela parte administrativa. Algumas federações nem sede própria possuem, constando 

no estatuto, como endereço, a residência do presidente. As confederações de 

esportes olímpicos estão sob outra realidade: recebem do COB, de acordo com a 

meritocracia (melhores resultados olímpicos e medalhas olímpicas) recursos 

financeiros para a realização de projetos olímpicos.  

Há no Brasil, a necessidade de que sejam estudadas as relações entre o 

governo e as organizações de administração do esporte olímpico, entidades sem fins 

lucrativos, que pertencem ao Terceiro Setor, para que se conheça mais sobre as suas 

características. Os gestores destas organizações são voluntários e doam parte do seu 

tempo para a organização efetiva das competições nas modalidades esportivas, 

administração e funcionamento nas confederações e federações esportivas. O 

esporte no Brasil utiliza recursos públicos ou estabelecidos pelo Governo para 

executar uma parte importante de suas atividades (RIBEIRO, 2012, P. 46) o que gera 

uma interdependência entre as partes para o gerenciamento dos recursos. 

Para Groeneveld (2009) a cogestão passa a existir quando as organizações 

esportivas trabalham em conjunto com o Estado e com os cidadãos na gestão diária 

do papel da governança no esporte, somente assim poderão ser criadas políticas e 

práticas públicas para o esporte. Esses elementos, governo, organizações esportivas 

(federações e confederações), e cidadãos, segundo a autora, podem coexistir, 
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importando para a governança do esporte, que todos estejam envolvidos em um 

profundo nível de co-envolvimento sustentável partilhando responsabilidades. 

Para Falconer (1999) o Terceiro Setor no Brasil apresenta como principais 

categorias de organizações: 

1. Formado por instituições religiosas e entidades ligadas a Igrejas;  

2. As organizações não governamentais e novos movimentos sociais; 

3. Os empreendimentos sem fins lucrativos de serviços; 

4. A entidade paraestatal, nascida sob a tutela do Estado; 

5. As fundações e entidades empresariais. 

Olak (1996) identifica quatro características principais dessas entidades: 

 Lucro (superávit) não é a razão de ser, mas um meio necessário para garantir 

a continuidade e o cumprimento de seus propósitos institucionais; 

 Seus propósitos institucionais, quaisquer que sejam suas preocupações 

específicas, objetivam causar mudanças sociais; 

 O patrimônio pertence à sociedade como um todo ou segmento dela, não 

cabendo aos seus membros ou mantenedores quaisquer parcelas de 

participação econômica no mesmo; 

 As contribuições, doações e subvenções constituem-se, normalmente, nas 

principais fontes de recursos financeiros, econômicos e materiais das entidades 

sem fins lucrativos. 

Para Voese e Reptczuk, (2010), mesmo existindo diversas entidades 

classificadas como entidades do Terceiro Setor, no Brasil ainda não se tem uma 

legislação específica de normatização, sendo necessário utilizar normas técnicas do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como utilizar de forma adaptada as 

leis destinadas às empresas privadas ou órgãos públicos. 

Segundo SZAZI (2000) há dois tipos de pessoas jurídicas que integram o 

Terceiro Setor: as associações e as fundações. As associações são pessoas jurídicas 

criadas a partir de ideias e esforços de pessoas em torno de um propósito que não 

tenha finalidade lucrativa (SZAZI, 2000, p.27). Pode-se constatar que a partir destas 

definições algumas das principais características das confederações como 

organizações do Terceiro Setor são: 

 As Confederações são fundadas sob o sistema associativo e reconhecidas por 

Lei (Decreto-Lei 3199/1941e posteriormente pela Lei 9.615/1998), como 
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pessoa jurídica de direito privado, de acordo com o Código Civil Brasileiro, sem 

fins lucrativos, com personalidade jurídica; com caráter desportivo e 

patrimônios próprios.  

 Todas as Confederações devem estar filiadas às organizações internacionais, 

correspondentes às modalidades que desenvolvem e fomentam, portanto são 

dependentes de outras organizações para o desenvolvimento do seu trabalho 

técnico e normativo. 

 As confederações esportivas são constituídas por entidades filiadas à 

administração das modalidades que comandam, denominadas Federações: 

todas possuem os mesmos direitos dentro do território nacional e governam a 

modalidade nos seus estados. Elas têm o direito de votar e são os membros 

natos das organizações de administração nacional do esporte. 

 Todas as confederações e federações funcionam estatutariamente. 

 As confederações nacionais têm por objetivos, a organização, o fomento das 

práticas esportivas, o desenvolvimento da modalidade e das práticas de 

gestão. 

 As organizações da administração do esporte olímpico nacional e estadual são 

regidas, atualmente, pela Lei 9615/98. 

Peter Drucker (2002) não concorda com a expressão “sem fins lucrativos” 

argumentando que estas organizações, na realidade não possuem esta característica, 

apenas elas utilizam “o lucro com meio necessário para garantir a continuidade e o 

cumprimento de seus propósitos institucionais, (Olak, 1996). Peter Drucker propôs 

cinco questões para ajudar os líderes de instituições sem fins lucrativos, não apenas 

para exercitarem a visão de futuro, mas também a dar-lhe forma:  

1. Qual é a nossa missão? 

2. Quem é o nosso cliente? 

3. Qual o valor do cliente? 

4. Quais são os nossos resultados? 

5. Qual é o nosso plano? 

Com estas questões ele pretende colaborar para o desenvolvimento 

organizacional promovendo um exercício para os gestores inovarem sempre e 

exercerem o seu papel de gestor. Estas questões, como exercício, quando 

respondidas pelos gestores das Confederações e Federações esportivas podem 
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contribuir para clarear a visão administrativa. Para Drucker (1990) as características 

que diferem as organizações sem fins lucrativos são:  

 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 de stakeholders; 

 A necessidade de arrecadar fundos de outras fontes diferentes dos 

beneficiários de seus produtos e serviços. 

 O papel diferenciado que o Conselho de Administração desempenha no 

Terceiro Setor. 

 

O Conselho de Administração na empresa desempenha uma função crucial 
na cadeia de responsabilidades representando os interesses dos donos 
investidores, ambos proprietários legais e morais...O Conselho de 
Administração não existe para prestar suporte ao staff- ele serve para 

representar a propriedade e prover uma voz de controle. (Watson, 2007, P.6). 

 

Nas confederações e federações há apenas o Conselho Fiscal com a função 

de fiscalizar os documentos contábeis. O Conselho Fiscal é eleito juntamente com a 

Presidência, para a gestão de quatro anos, que corresponde ao Ciclo Olímpico. O 

poder está concentrado na pessoa do Presidente, que é o responsável legal pela 

organização. A Assembleia Geral é um dos poderes, mas necessita ser convocada 

para atuar. 

 

Quando todo o poder está concentrado em uma posição, a questão sempre 
levantada é “o grau de controles e ajustes para se garantir a conduta ética – 
as ações efetivas que privilegiam todos os stakeholders e não somente uma 
de suas dimensões (Watson, 2007, p.6). 
 

O Conselho Fiscal também é formado por voluntários, que deveriam ser 

motivados para aconselhar, influenciar e controlar o trabalho dos dirigentes, mas a 

função estatutária é controlar e vistar o movimento financeiro da organização. O 

Conselho de Administração que poderia ser formado por representantes dos clubes, 

técnicos, atletas e árbitros não existe nas confederações e federações esportivas no 

Brasil. Para Shilbury, 2001) o Conselho de Administração de uma organização 

esportiva possui nove papéis básicos:  
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1. Obter recursos;  

2. Definir a política financeira;  

3. Relações com a comunidade;  

4. Decisões para a contratação de pessoal;  

5. Planejamento de longo prazo;  

6. Desenvolvimento de programas;  

7. Representar stakeholders;  

8. Definir políticas;  

9. Alocar orçamentos.  

No Brasil o espaço de ação destacado para os membros do Conselho Fiscal, 

nas organizações de Administração do Esporte nacional e estadual está definido 

estatutariamente, segundo as leis 3.199/1941 e 9.615/1998.  

Recentemente, no ano de 2013, após um longo movimento promovido por 

jornalistas e representantes de atletas e ex-atletas, em prol de mudanças nas áreas 

de comando da administração esportiva, foram realizadas mudanças importantes na 

Lei 9.615/98.  

Uma vez que, estas organizações esportivas dependem de verbas públicas, 

para recebê-las, deverão assegurar a existência e a autonomia do Conselho Fiscal, 

estabelecendo os poderes do CF nos seus estatutos. Segundo o Inciso VI do Art. 18.A 

da Lei 9.615, acrescentado pela Lei 12.868 /2013, recentemente, é de grande 

importância que as organizações esportivas atentem para:  

a. Princípios definidores de gestão democrática;  

b. Instrumentos de controle social;   

c. Transparência da gestão da movimentação; 

d. Fiscalização interna;  

e. Alternância no exercício dos cargos de direção;    

f. Aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, 

precedida por parecer do conselho fiscal;  

g. Participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos 

da entidade;  

No inciso VIII do Art. 18 A da Lei 9.615 constata-se a preocupação com a 

governança das organizações esportivas ao garantir a todos os associados e filiados 

o acesso irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação de contas, 
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bem como àqueles relacionados à gestão da respectiva entidade de administração do 

desporto.  

Todas estas informações deverão ser publicadas na íntegra no sítio eletrônico 

da organização esportiva. Com estas exigências estatutárias cumpridas espera-se dar 

transparência à gestão e consequentemente uma mudança no comportamento dos 

gestores, tal qual Drucker sinaliza: a mudança no comportamento de pessoas.  

Na concepção de Drucker (1994, p.40) as organizações do Terceiro Setor não 

fornecem bens ou serviços, mas o ser humano mudado, por que não incluir o gestor? 

Essas organizações constituem aquilo que o autor denomina de uma segunda 

contracultura: a “das instituições não-lucrativas e não-governamentais do “terceiro 

setor”, pois seus voluntários não-remunerados constituem” uma força de trabalho que 

“possuem um espírito distinto, valores distintos e prestam uma contribuição distinta à 

sociedade” (Drucker, 1997, p.159). São organizações que envolvem pessoas 

comprometidas com o bem coletivo, onde a iniciativa individual não privilegia 

interesses individuais, mas coletivos. 

Para Junqueira (2004) essas organizações sem fins lucrativos e não-

governamentais constituem aquilo que se denomina Terceiro Setor, sem serem 

consideradas nem estado, nem mercado. São organizações públicas privadas, porque 

não estão voltadas à distribuição de lucros para acionistas ou diretores, mas para a 

realização de interesses públicos, entretanto, desvinculadas do aparato estatal. Essa 

nova realidade que está sendo construída estabelece uma nova relação entre Estado 

e Sociedade, entre público e privado. 

Observando as contribuições de Drucker para a gestão das organizações sem 

fins lucrativos, pode-se constatar que as relações dos gestores das Confederações e 

Federações esportivas com os seus associados carecem de muito mais do que o 

conhecimento sobre as práticas de gestão. O diálogo e a ética, embasados em 

estudos sobre as práticas da administração, e o desejo de servir a uma comunidade, 

são características de um gestor que utiliza suas competências, na direção de um 

objetivo maior, que é a transformação do ser humano por meio das oportunidades que 

ele pode vir a ter. 

O trato do agente (presidente eleito) com os diferentes interesses entre a 

diversidade de stakeholders da organização esportiva prevê um ambiente tenso, 

repleto de escolhas administrativas que envolvem a eleição de prioridades na gestão 

destas organizações.  
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Mesmo sendo uma organização que não visa lucro e que não tem “dono” 

(Principal) a Teoria da Agência se aplica às Confederações e Federações esportivas, 

porque as relações estabelecidas dependem dos interesses, que podem ser 

conflitantes, entre o Agente (eleito) e os associados que o elegeram e os demais 

envolvidos com a organização, mas que não tem direitos e nem posição dentro dela.  

Ribeiro (2012, p. 46) aponta que no caso das organizações esportivas, existem 

importantes stakeholders que normalmente não fazem parte dos seus órgãos de 

direção, como as federações esportivas internacionais e o Estado, como principal 

parceiro econômico na realização dos projetos das confederações esportivas: 

 

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 locais.  
 

Existe ainda a questão da origem das organizações esportivas, que foram 

monitoradas de perto pelo Estado, desde a década de 1940, onde militares eram 

designados para o controle destas organizações, no governo de Getúlio Vargas e até 

a década de 80. Ainda hoje, as organizações continuam sendo controladas pelo 

Estado, por meio de leis.  

Os gestores das organizações de administração do esporte, os presidentes de 

confederação, por exemplo, são eleitos pelos membros das associações que lhe dão 

origem, os representantes das federações. A eleição dos presidentes das Federações 

é realizada por presidentes e diretores de clubes. São grupos pequenos, que tem o 

poder de eleger os seus dirigentes. 

O colégio eleitoral das confederações nacionais pode ter no máximo 27 votos, 

relativos aos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Isto sucede quando as 

modalidades estiverem implantadas em todos os estados, existindo, portanto, única 

federação por modalidade.  

Ribeiro (2012, p.96) aponta que um grupo de 8 a 14 pessoas em média, 

dependendo da entidade esportiva, poderia assumir o controle de toda uma atividade 

esportiva, o que pode não caracterizar a vontade coletiva: 

 

...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.  
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Em algumas organizações nota-se que a gestão está sendo observada com 

maior profissionalismo. Mendonça e Machado Filho (2004) analisaram a separação 

de propriedade e controle nas organizações sem fins lucrativos e concluíram que a 

tendência de separação entre principal e agente ocorre nas organizações sem fins 

lucrativos, principalmente em função de dois aspectos: 

 O primeiro, de caráter interno, refere-se aos fundadores e idealizadores das 

organizações, que vem deixando a função de gestores para atender à 

necessidade de profissionalização do setor; 

 O segundo aspecto, de caráter externo, relaciona-se ao aumento da rigidez na 

prestação de contas aos principais, especialmente os parceiros e doadores.  

O mercado de capitais das organizações sem fins lucrativos é representado 

pelo mercado de doações, o qual se baseia na liberdade dos doadores para direcionar 

seus recursos à organização que escolherem (DE MENDONÇA; MACHADO FILHO, 

2004, p.305). Entretanto, essa escolha não se fundamenta em uma relação 

transparente, pois existe forte assimetria informacional entre o gestor da organização 

e aquilo que é amplamente divulgado e que influencia a escolha dos doadores 

(AKERLOF, 1970). Mendonça e Machado Filho advertem que o ambiente institucional 

poderá inibir atitudes oportunistas do gestor, “sob pena de perda de reputação da 

organização”: 

 

O mercado de doações poderia, assim, regular o comportamento dos agentes 
na captação e, principalmente, na utilização de recursos para o financiamento 
dos projetos sociais. Quanto mais restrito o mercado de doações, maior a 
preocupação dos agentes com a manutenção do capital reputacional da 
organização. (MENDONÇA E MACHADO FILHO, 2004, P.305). 
 

Cada principal precisa desenvolver formas de controle e monitoramento dos 

recursos a fim de evitar a sua expropriação pelo agente (BECHET, BOLTON E 

RÕELL, 2002). Avaliar a eficiência do gestor é uma dificuldade. Alguns autores, 

segundo Mendonça e Machado Filho (2004) consideram que a eficiência de uma 

organização deve ser medida por indicadores relacionados ao bem-estar social e 

Frumkin e Keating (2001) argumentam que essa mensuração é difícil porque os tais 

benefícios sociais, associados ao projeto só podem ser obtidos a longo prazo e não é 

possível saber se eles existiram por causa e efeito dos programas realizados.  
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No Brasil, apesar de esforços para aprimorar a avaliação de resultados, em 

organizações sem fins lucrativos, a cultura da avaliação ainda é pouco desenvolvida 

(CHIANCA, 2001; COHEN, 1994; ROCHE, 2000). Voese e Reptczuk (2011, p. 39) 

resumem com poucas palavras os principais problemas de gestão que estas 

entidades encontram e desenham o contexto onde as entidades do Terceiro Setor 

estão inseridas e suas necessidades: 

 

A simples constituição de uma entidade do Terceiro Setor, na forma de    
associação ou fundação, não proporciona condições para o correto 
desenvolvimento das atividades na esfera operacional, contábil-financeira e 
jurídica. Assim, as entidades necessitam apresentar eficiência e eficácia na 
gestão dos recursos financeiros e operacionais, mesmo não possuindo a 
finalidade lucrativa. Contudo precisam de assessoramento contábil para o 
desenvolvimento de formalidades junto aos órgãos públicos, como forma de 
proporcionarem a continuidade de suas ações.  

 

Claramente as organizações do Terceiro Setor devem estar cercadas não só 

de assessoramento contábil, mas também de profissionais do direito, da 

administração, da economia e de outros profissionais que possam assessorar e 

melhorar as relações administrativas e operacionais a fins.  

No Brasil, segundo Voese e Reptczuk (2011) com base no art. 6º da 

Constituição Federal, o Estado apresenta dificuldade de cumprir com suas obrigações 

constitucionais, principalmente relacionadas aos direitos sociais à educação, à saúde, 

ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.  E os autores concluem 

que com o crescimento da sociedade essas dificuldades só tendem a aumentar. 

Dividir estas obrigações com a sociedade civil é uma necessidade.  

O disposto no artigo 150, inc. VI, alínea “c” da Constituição Federal proporciona 

às entidades do Terceiro Setor a possibilidade da imunidade tributária. Os requisitos 

configuradores da imunidade, segundo art. 14 do Código Tributário Nacional (CNT) 

são: 

I. Não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou das suas rendas, a 

título de lucro ou participação no seu resultado; 

II. Aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus 

objetivos institucionais; 

III. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. 
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As entidades do Terceiro Setor gozam da imunidade dos impostos sobre 

patrimônio, a renda e os serviços desde que relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades sem fins lucrativos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988, 

art.150 § 40). 

Segundo Voese e Reptczuk (2011), independente da isenção e imunidade 

tributária, as entidades do Terceiro Setor precisam apresentar declarações aos órgãos 

públicos, demonstrando suas informações e a transparência dos seus atos. É 

necessário encaminhar à Receita Federal do Brasil algumas declarações obrigatórias 

perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitando a periodicidade exigida 

por lei: 

 Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – (DIPJ), 

anual; 

 Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – (DIRF), anual; 

 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – (DCTF), mensal ou 

semestral. 

 Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – (DACON), trimestral ou 

semestral. 

Sendo assim, o fato da entidade não ter fins lucrativos não significa que ela 

possa funcionar na informalidade nos aspectos legais e contábeis. Essa 

obrigatoriedade de apresentar tais declarações demonstra a necessidade de 

contabilização das atividades, movimentações financeiras e também cumprir as 

obrigações trabalhistas (VOESE E REPTCZUK, 2011). 

Todas as entidades, imunes ou isentas com ou sem funcionários devem 

apresentar ao Ministério do Trabalho e Emprego, anualmente a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e mensalmente enviar e recolher, a Guia de Recolhimento 

do FGTS e Informações a Previdência Social, (GFIP). A formalidade e burocratização 

governamental exigem acompanhamento de profissionais especializados, 

principalmente na área contábil. 

Para dar sequência ao estudo, será aprofundado o conhecimento sobre a 

Teoria da Agência, uma vez que a importância e aplicação desta teoria para as 

organizações do Terceiro Setor foi constatada nesta seção. 

 

2.4 Teoria da agência 
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De acordo com a Teoria da Agência a boa governança empresarial significaria 

a adoção de mecanismos que forçassem os administradores (não acionistas) a 

proteger o interesse dos acionistas. A abordagem de Berle e Means (1932) discutiu a 

separação entre a propriedade e a gestão, que predominou por décadas, até que os 

estudos de La Porta et al. (1997) demonstraram que este paradigma se referia 

restritamente aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. 

Na maioria dos países, segundo Carvalho (2002), o modelo que predomina é o 

de um acionista majoritário que detém o controle da empresa e escolhe seus 

administradores. Desta forma “a boa governança não mais consiste em proteger o 

interesse dos acionistas, mas em evitar que os acionistas controladores expropriem 

os minoritários” (CARVALHO, 2002, p. 20). Esta nova visão sobre governança 

contribuiu para que a governança corporativa pudesse ser definida de várias 

maneiras, de acordo com o problema de agência que fosse considerado (CARVALHO, 

2002). 

A Governança corporativa tem como objetivo minimizar os conflitos de 

interesse entre o principal e o agente (BRUTON et al, 2010). De acordo com a Teoria 

da Agência (JENSEN; MECKLING, 1976), os proprietários tendem, em razão do 

processo de crescimento, a contratar agentes com poderes de decisão para executar 

serviços em seu nome. Posteriormente, Klein (1983) estudou a problemática dos 

contratos incompletos, e, então Jensen e Meckling (1994) discutiram a inexistência do 

agente perfeito. 

Para Ribeiro (2012), na essência do problema da governança está a relação 

Principal-Agente e como fazer o grupo gestor agir no interesse dos principais da 

organização. Para Carvalho (2002, p.19) “embora o agente deva tomar decisões em 

benefício do principal, muitas vezes ocorrem situações em que os interesses dos dois 

são conflitantes, dando margem a um comportamento oportunista por parte do 

agente”. 

Como consequência imediata do conflito, o principal não disporá de 

informações com a mesma facilidade que o agente, ocasionando a assimetria da 

informação, que segundo Akerlof (1970) é uma imperfeição de mercado que diz 

respeito ao fato de que um grupo de participantes terá informações melhores ou 

conhecidas com maior antecedência em relação às informações conhecidas por 

outros grupos de participantes da situação. 
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Lambert (2007) argumenta que a comunicação entre as partes é fundamental 

para o sucesso da organização, no entanto, o conhecimento também gera poder, e as 

pessoas muitas vezes têm incentivos para reter suas informações privadas ou 

distorcê-las para ganho próprio, como exemplo, adquirir mais recursos para sua 

utilização ou para obtenção de metas mais fáceis de cumprir. 

Portanto os conflitos de agência podem ocorrer entre acionistas e gestores e 

também entre acionistas majoritários e minoritários. O gestor oportunista é 

caracterizado pela dispersão da propriedade e pela separação entre a propriedade e 

a gestão. O acionista oportunista se caracteriza quando há concentração da 

propriedade e sobreposição entre a propriedade e a gestão (ROSSETTI; ANDRADE, 

2012). 

Uma das limitações dessa teoria é a dificuldade de aplicá-la em casos de 

propriedade difusa (FONTES FILHO; BALASSIANO, 2008). Segundo Ribeiro (2012) 

um dos fatores não considerado nesta Teoria é a de que possa existir objetivos 

idênticos entre o Agente e o Principal, o que pode acontecer em organizações 

esportivas, onde há participação de voluntários ou até mesmo funcionários vindos do 

esporte. 

As confederações e federações esportivas são administradas por uma diretoria 

eleita a cada quatro anos, período que corresponde ao Ciclo Olímpico. A diretoria é 

formada por um Presidente; vice-presidente e Conselho Fiscal, que é composto, na 

maior parte das Confederações, por três membros efetivos e dois suplentes 

(RIBEIRO, 2012).  

A formação de uma Chapa concorrente à eleição deve partir da indicação de 

filiados: que são os clubes para as federações e federações para as confederações.  

Neste processo, todos os envolvidos pertencem ao quadro associativo, como pessoas 

jurídicas, pois representam seus clubes e suas federações, respectivamente. Há 

interesses e compromissos firmados entre os candidatos e os associados em busca 

de votos. Os candidatos são indicados por um número de associados, estipulado no 

estatuto, clubes associados à Federação da modalidade específica e nas 

Confederações as chapas são indicadas por um número (especificado no estatuto), 

de federações filiadas à Confederação da modalidade esportiva. 

Como todos os envolvidos são voluntários, o tempo dedicado aos assuntos 

esportivos e administrativos destas organizações pode ser um agente limitador para 
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o desenvolvimento destas organizações. As relações também podem ser prejudicadas 

pelos diversos e diferentes interesses dos associados e da diretoria.  

Outro fato é que, por diversos fatores, poderá haver associados com mais 

influência, importância que outros. As informações que circulam no meio esportivo 

podem não chegar a todos os associados ao mesmo tempo, causando uma assimetria 

de informações dentro da associação e, portanto, motivos para conflitos e desagrados 

entre eles. Os privilégios não envolvem apenas dinheiro, mas prestígio, 

competitividade, status, indicações, etc.   Mesmo sendo uma organização do Terceiro 

Setor, que não visa o lucro, as relações entre o principal e os stakeholders sugerem 

uma gama de situações que podem influenciar na qualidade das relações e da gestão 

destas organizações. 

Nas organizações com fins lucrativos e no Terceiro Setor a implementação de 

mecanismos de incentivo e monitoramento sobre a gestão é essencial para o alcance 

de resultados efetivos da organização (Mendonça e Machado Filho, 2004). Fontes 

Filho (2003) reforça que a teoria da agência foca os contratos entre proprietários ou 

stakeholders (principal) e os gestores (agente), e considera sistemas de controle 

externo e interno à organização como balizadores da ação gerencial e acrescenta: 

 

Mecanismos de reforço como monitoramento, fiscalização e incentivos são 
exercitados pelo principal para assegurar sua vontade. Aplicações dessa 
teoria são encontradas no âmbito público em inspetorias e empresas estatais 
do setor produtivo, ou de forma ampliada nos contratos de gestão.  (Fontes 
Filho, 2003, p.1). 

 

Mendonça e Machado Filho (2004) discorrendo sobre os mecanismos externos, 

especificamente sobre o sistema político-legal e regulatório que envolve as 

organizações do Terceiro Setor aponta que um “marco legal genérico e com poucas 

ferramentas práticas de fiscalização, ainda está longe de criar um mecanismo efetivo 

para monitorar o comportamento gerencial dentro das organizações sem fins 

lucrativos”. 

Rickets (1994 apud Misorelli, 2003) afirma que os principais de uma 

organização sem fins lucrativos têm pouco incentivo para monitorar a eficiência do 

gestor, dando a ele considerável poder discricionário, inclusive realocar recursos 

visando o próprio benefício. De acordo com Herrero, Cruz e Merino (2002) essa falta 

de interesse dos doadores em monitorar ocorre porque, normalmente, após a doação, 
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as preocupações com os resultados gerados são pequenas e há poucos mecanismos 

de controle do processo. Os autores consideram que isto acontece porque: 

1. O indivíduo que fez a doação não está focado nos resultados mensuráveis; 

2. O doador não compreende o objeto de trabalho da organização; 

3. Há dificuldades do gestor para esclarecer qual é o objeto de trabalho da 

organização.   

Mendonça e Machado Filho (2004) advertem que para analisar essa situação 

é necessário considerar dois aspectos relacionados com os doadores e beneficiários: 

 Como Fama e Jensen (1983) reconhecem, a inexistência de dividendos são 

significa que não haja riscos de perdas tanto pelos doadores quanto pelo 

público beneficiário. E como o público beneficiário não tem, muitas vezes, 

condições de monitorar os serviços, os doadores acabam por assumir o risco 

da alocação de recursos feita pela organização. 

 É necessário que existam mecanismos internos de gestão que assegurem aos 

principais que os recursos não foram expropriados pelos agentes 

Portanto, definir as prioridades dentro da organização, em Assembleia Geral, 

pode ser uma das formas de mostrar aos associados quais as necessidades que a 

organização apresenta, fazendo-os participar das escolhas das prioridades, da 

prestação de contas com responsabilidade. 

Em uma organização do Terceiro Setor o Conselho ganha importância ante as 

normas externas de monitoramento das atividades da organização. Simultaneamente, 

para Mendonça e Machado Filho (2004) o doador preocupado com a utilização dos 

recursos e a sua maximização dos resultados, obrigará as organizações sem fins 

lucrativos a desenvolver e mostrar quais e quão “efetivos são seus mecanismos de 

controle para manterem seus gestores dentro de limites aceitáveis de 

discricionariedade”. 

O Conselho como ferramenta de controle interno, nas organizações do Terceiro 

Setor, tem sido incipiente, segundo Mendonça e Machado Filho (2004), uma vez que 

os conselheiros, no Brasil, legalmente não recebem remuneração, assim como os 

gestores, também não. Não existe expectativa desse tipo de retorno, mas sim de 

ganhos sociais: no caso das organizações do esporte, as causas específicas podem 

significar um centro de treinamento; material específico; condições econômicas para 

as seleções participarem de eventos internacionais, etc. 
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Como recomendação, após seus estudos, Mendonça e Machado Filho (2004) 

propõe estudos dos sistemas de remuneração de profissionais que estão atuando no 

Terceiro Setor. Quanto ao papel do Conselho e sua composição e o funcionamento, 

os autores apontam a necessidade de revisão e proposição de políticas de 

remuneração e destacam a sua relevância para aprimoramento das práticas de 

governança e gestão nas Organizações do Terceiro Setor.  

Com este pano de fundo: a Gestão das organizações esportivas, pertencentes 

ao Terceiro Setor e a importância do entendimento da Teoria da Agência para a 

governabilidade das organizações esportivas, o próximo passo foi estudar a 

Governança Corporativa, para entender e transportar para a gestão das 

Confederações esportivas, o que for necessário e possível.  

 

2.5 Governança corporativa  

 

A Governança Corporativa é um campo interdisciplinar de estudo (JUDGE; 

WEBER; MULLER-KAHLE, 2012) que procura entender como o poder corporativo é 

dirigido de forma socialmente benéfica dentro de uma economia nacional e global (...) 

sendo considerada cada vez mais de natureza internacional (JUDGE; WEBER; 

MULLER-KAHLE, 2012). Por ser interdisciplinar a governança corporativa é 

considerada parte importante do processo estratégico das empresas (WEITZNER; 

PERIDIS, 2011), além de ter o papel fiscalizador e mitigador de conflitos de interesse 

nas empresas (DUTRA; SAITO, 2002).  

A Governança corporativa apresenta diversidade de análises e conceitos 

(TURNBULL, 1997) e é objeto de pesquisas em diversas áreas do conhecimento, 

como Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Educação Física, etc. A 

origem do termo governança vem do latim “gubernare”, que significa “governar”, 

“dirigir”, “guiar”, enquanto corporativa vem de corporação. O significado da expressão 

visa conceituar como um sistema pelo qual os acionistas de uma empresa - 

Corporation governam, ou seja, tomam conta de sua empresa (SERAFIN; QUELHAS; 

ALERDI, 2010). 

Outra definição, de caráter normativo, apresenta Lethridge (1997, p.4) que diz 

serem “arranjos institucionais que regem as relações entre acionistas (ou outros 

grupos) e as administrações das empresas ou, na definição da Comissão de Valores 
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Mobiliários - CVM - que diz ser o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar 

o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais 

como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital (CVM, 

2002). Para Silva (2006) governança corporativa refere-se o sistema pelo qual os 

órgãos e os poderes são dispostos dentro de uma empresa (Corporation). 

A expressão Governança Corporativa foi utilizada por Freeman e Reed no 

artigo: “Stockholders and Stakeholders: a New Perspective on Corporate Governance” 

em 1983. O objetivo dos autores neste artigo é mostrar como o conceito de partes 

interessadas em uma organização pode ser usado para entender as atribuições dos 

conselhos de diretores; como entender essa nova visão que privilegia os stakeholders 

(partes interessadas) ao invés dos stockholders (acionistas). A expressão Governance 

Corporative foi empregada pela primeira vez nos Estados Unidos, segundo Rossetti e 

Andrade (2012, p.26-27) em 1991, por R. Monks, e o primeiro livro editado com este 

título – Corporate governance, de R.Monks e N.Minow, foi em 1995. 

Robert Monks foi um dos principais divulgadores e defensores de regras de 

governança corporativa nas empresas norte-americanas. Vieira e Mendes (2006 p.53) 

resumem a obra de Monks:  

 

A defesa de princípios de gestão e boa governança, nos Estados Unidos, teve 
no advogado Robert Monks, nascido em dezembro de 1933, uma liderança 
importante, pois foi ele um dos principais divulgadores e defensores de regras 
de governança corporativa nas empresas norte-americanas. Orenstein e 
Rocha, no prefácio do Livro Rosenberg (2000), descrevem a importância do 
trabalho realizado por Monks no mercado de capitais norte-americano, e 
avaliam que ele percebeu que a vida corporativa nos Estados Unidos 
apresentava uma grande distorção, com o destino das companhias sendo 
traçado por seus executivos ao invés de seus acionistas. Crítico de sua 
classe, Monks percebeu que, muitas vezes, os executivos estavam 
interessados em manter seus privilégios ainda que à custa dos resultados 
financeiros ou sociais das empresas, opondo-se, dessa forma, aos interesses 
dos acionistas que estão voltados para a maximização de valor das suas 
ações. 

 

Serafim, Quelhas e Alledi (2010) enfatizam que o cenário destas situações de 

conflitos no ambiente corporativo entre acionistas, administradores e demais partes 

interessadas nos negócios organizacionais, e consequentemente as assimetrias 

resultantes, fizeram com que houvesse a partir da década de 80, uma intensificação 

de estudos e pesquisas tanto no âmbito acadêmico como no empresarial e 

governamental, que culminaram em mudanças na legislação, criação de 
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procedimentos e práticas de gestão e maior cobrança dos administradores na 

condução dos negócios das empresas. 

Para Carvalho (2002) a Governança corporativa pode ser descrita como os 

mecanismos ou princípios que governam o processo decisório dentro de uma 

empresa. “Governança corporativa é um conjunto de mecanismos instituídos para 

fazer com que o controle atue de fato em benefício das partes com direitos legais 

sobre a empresa, minimizando o oportunismo” (CARVALHO, 2002, p. 19). 

A Governança Corporativa tem no Conselho de Administração e na Estrutura 

de Propriedade como os seus principais mecanismos, pois, alinham e harmonizam os 

interesses dos stakeholders (AGUILERA; CUERVO-CAZURRA, 2009), melhorando a 

alavancagem (SILVEIRA; PEROBELLI; BARROS, 2008) e a performance da 

organização (BRUTON et al., 2010; JACKLING; JOHL, 2009; PERRINI; ROSSI; 

ROVETTA, 2008). 

O modelo de governança corporativa, para Rossetti e Andrade (2012) consiste 

em direitos dos acionistas (shareholders); direitos de partes interessadas 

(stakeholders); conflitos de agência; sistema de valores; sistema de governo; estrutura 

de regulação e padrões de comportamento. Este conjunto de princípios, modelos, 

práticas, mecanismos e propósitos da governança, papéis, regras e processos que 

regem o sistema de poder e os mecanismos de gestão das empresas é em síntese, 

para os autores, que contempla a definição do que possa ser a Governança 

corporativa. 

Para Mendonça e Machado Filho (2004, p.305) os mecanismos de controle 

aplicados nas empresas com fins lucrativos servem de parâmetro para refletir como 

isso se daria no Terceiro Setor. Um dos objetivos seria aproximar os interesses entre 

gestores e principais, tendo como base a diminuição da assimetria informacional.  

Os mecanismos de controle para as entidades do Terceiro Setor, segundo os 

autores, podem ser classificados em externos (sistema político-legal e regulatório) e 

internos (sistema de controle exercido pelo conselho), porém, um sistema político-

legal e regulatório, baseado em um marco legal genérico e com poucas ferramentas 

práticas de fiscalização, não são apropriados para monitorar o comportamento 

gerencial dentro das organizações sem fins lucrativos. 

Para Mendonça (2003), o marco regulatório no qual se insere o Terceiro Setor 

passou por mudanças importantes quando foi publicada a Lei 9.790/99 das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A Lei enquadra as 
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pessoas jurídicas sem fins lucrativos priorizando a transparência e valorizando o papel 

do Conselho Fiscal, das auditorias externas e da adoção de práticas administrativas, 

que tem por objetivo coibir o conflito de interesses.  

As entidades de administração nacional do Esporte – as confederações-, 

embora não se enquadrem entre as OSCIPs, são obrigadas a apresentar a auditoria 

externa, uma vez que recebem dinheiro público, a valorizar o papel do Conselho Fiscal 

e adotar práticas administrativas eficazes e estas formalidades estão descritas na Lei 

9615/98, a partir de 2013. Certamente a Lei foi pensada observando as práticas de 

governabilidade que permeiam a sociedade nos últimos anos. 

As primeiras regras para as melhores práticas de Governança Corporativa 

foram pensadas e criadas na Inglaterra em 1992. O primeiro código legitimado de 

melhores práticas de Governança Corporativa foi conhecido como o Cadbury Report. 

Nos últimos anos, estas práticas se transformaram em regras que têm sido discutidas 

com a finalidade de serem adotadas melhores práticas de gestão nas organizações 

em todo o mundo,  

Para Rossetti e Andrade (2012) a governança corporativa não se apresenta 

com um desenho único, uniformemente aplicável, igual em todos os países. Por este 

motivo há várias interpretações e conceitos sobre este tema, portanto, “a governança 

corporativa envolve questões legais, macroeconômicas, financeiras, estratégicas e de 

gestão, amarradas às diferentes condições culturais dos países. (ROSSETI; 

ANDRADE, 2012, p. 19). 

A governança corporativa envolve várias dimensões, indo desde as questões 

legais, como as que tratam do direito societário e dos acionistas minoritários; às 

questões financeiras, às questões relacionadas com o conselho de administração 

(PONTE et al., 2012). Portanto há vários interesses envolvidos e muitas soluções 

podem ser propostas, não existindo um único modelo de governança para todas as 

organizações. Para Brecht et al. (2002) os modelos de governança se diferenciam por 

uma série de fatores, como por exemplo o ambiente institucional e aspectos culturais 

de cada país. 

As questões que estão relacionadas com a governança corporativa são 

envolvidas por um “conjunto de diversidades” que dificultam, segundo Rossetti e 

Andrade (2012) a sua definição, utilizando apenas uma visão. Os autores consideram 

dez qualidades para essa diferenciação: 1. Dimensão das empresas; 2. Estruturas de 

propriedade; 3. Fontes de financiamento predominantes (internas ou externas); 4. 
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Tipologia dos conflitos de agência; 5. Tipologia das empresas quanto a sua 

constituição legal; 6. Tipologia das empresas quanto à origem dos grupos 

controladores; 7. Ascendência das empresas, que se modificam por fusões e 

aquisições; 8. Abrangência geográfica de atuação das empresas; 9. Traços culturais 

das nações em que as empresas operam; 10. Instituições legais e marcos regulatórios 

estabelecidos nas diferentes partes do mundo. 

Há várias tentativas de conceituar a governança que derivam de concepções 

como: a governança como guardiã de direitos; a governança como sistema de 

relações; a governança como estrutura do poder; a governança como sistema 

normativo. Há diversos autores que são identificados com estas concepções, para 

exemplificar a visão dos autores foram apresentados: 

 A Governança como guardiã de direitos: Segundo a OCDE “A governança 

corporativa é o sistema segundo o qual as corporações de negócio são 

dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa especifica a 

distribuição dos direitos e a responsabilidades entre os diferentes participantes 

da corporação, tais como o conselho de administração, os diretores executivos, 

os acionistas e outros interessados, além de definir as regras e procedimentos 

para a tomada de decisão em relação a questões corporativas. E oferece bases 

através das quais os objetivos da empresa são estabelecidos, definindo os 

meios para alcançarem tais objetivos e os instrumentos para se acompanhar o 

desempenho. ” (OECD, 1999). 

 A governança como sistema de relações: Segundo a IBGC – “Governança 

Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas 

e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As 

boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 

e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e 

contribuindo para a sua longevidade. ” (IBGC, 2015). 

 A governança como estrutura de poder: Segundo Cadbury: “a governança 

corporativa é o sistema e a estrutura de poder que regem os mecanismos 

através dos quais as companhias são dirigidas e controladas. ” (CADBURY 

COMMITEE, 1992). 
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 A Governança como sistema normativo: “A Governança corporativa é expressa 

por um sistema de valores que rege as organizações, em sua rede de relações 

internas e externas. Ela, então, reflete os padrões da companhia, os quais, por 

sua vez, refletem os padrões de comportamentos da sociedade. ” (CADBURY, 

A. 1999). 

Rossetti e Andrade (2012) destacam as expressões chave que aparecem nas 

definições usuais sobre a governança, conforme Quadro 1: 

 

Da diversidade à 

síntese 

EXPRESSÓES CHAVE E CONCEITOS ALTERNATIVOS 

Abrangência e 

diversidade das 

categorias 

conceituais  

VALORES Sistema de Valores que rege as corporações, em suas 

relações internas e externas. 

DIREITOS Sistema de gestão que visa preservar e maximizar o máximo 

retorno total de longo prazo dos proprietários, assegurando 

justo tratamento aos minoritários e a outros grupos do 

sistema. 

RELAÇOES Práticas de relacionamento entre acionistas, conselhos e 

direção executiva, objetivando maximizar o desempenho da 

organização. 

GOVERNO Sistema de governo, gestão e controle das empresas que 

disciplina suas relações com todas as partes interessadas 

em seu desempenho. 

PODER Sistema e estrutura de poder que envolve a definição da 

estratégia, as operações, a geração de valor e a destinação 

dos resultados. 

NORMAS Conjunto de instrumentos, derivados de estatutos legais e 

de regulamentos que objetiva a excelência da gestão e a 

observância dos direitos de stakeholders que são afetados 

pelas decisões dos gestores. 

Uma tentativa de 

síntese conceitual 

Partindo de uma concepção que define sua abrangência, a governança 

corporativa é um conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que 

rege o sistema de poder e os mecanismos de gestão das empresas, 

abrangendo: 

 

 Propósito dos proprietários. 

 Sistema de relações proprietários-conselho-direção. 
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 Maximização do retorno total dos proprietários, minimizando 

oportunismos conflitantes com este fim. 

 Sistema de controle e de fiscalização das ações dos gestores. 

 Sistema de informações relevantes e de prestação de contas às 

partes interessadas nos resultados corporativos. 

 Sistema guardião dos ativos tangíveis e intangíveis das companhias. 

Quadro 1: Conceitos de governança corporativa 
Fonte: Rossetti e Andrade (2012)  

 

De acordo com Carlezzo (2003), a governança “nasceu, dentre outros 

aspectos, para tornar mais transparente a relação da empresa com seus sócios e com 

o mercado”, trazendo assim estabilidade e sustentabilidade para as ações das 

organizações. Continua o autor (CARLEZZO, 2003), afirmando que a governança “é 

uma das maneiras de conferir credibilidade e responsabilidade aos gestores da 

mesma e respectivos controladores, eis que muitas vezes estes, em face de sua 

posição, acabam abusando do poder de controle em detrimento dos acionistas 

minoritários”. 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) a governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades do setor 

público e privado são dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa 

especifica a distribuição dos direitos e das responsabilidades entre os diversos atores 

da empresa, com por exemplo, o Conselho de Administração, o Presidente e os 

Diretores, acionistas e outros terceiros fornecedores de recursos. 

No Brasil algumas iniciativas para melhorar o processo da governança 

corporativa foram tomadas e entre elas está a criação do código de boas práticas de 

Governança Corporativa, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

fundado em 27 de novembro de 1995. É uma instituição civil de âmbito nacional, sem 

fins lucrativos com o propósito de “ser referência em Governança Corporativa, 

contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e influenciando os 

agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e 

responsabilidade. ”  

 

2.5.1 Governança no Terceiro Setor  
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O Estado, sem eximir-se de sua responsabilidade, transfere algumas de suas 

competências para organizações da sociedade civil, que passam a assumir, em 

caráter complementar, e em parceria, ações sociais que possibilitam oferecer à 

população melhores condições de vida (JUNQUEIRA, 2004, P.32). É possível 

perceber o crescimento destas organizações em função do aumento do oferecimento 

de serviços e principalmente “à retirada paulatina da responsabilidade estatal no trato 

às sequelas da questão social” (MONTAÑO, 2005, p. 18). 

A transformação que se estabelece com a transferência das competências para 

organizações que estão fora do Estado e do mercado, favorece o surgimento daquilo 

que se denomina de Terceiro Setor (JUNQUEIRA, 2004). Mas, como esse novo setor 

não é capaz de regulamentar-se, segundo Fernandes (1997, p. 31), de acordo com 

normas de aceitação universal, a presença do Estado se faz necessária para regular 

as relações. “É o sistema legal, instituído e mantido pelo estado, que esclarece os 

limites das ações voluntárias consideradas legítimas”. 

Segundo Schimith e Chagas, (2009) para apoiar o Terceiro Setor, no Brasil, 

existe um embasamento legal na Constituição Federal, conforme pesquisado na Rits 

(2009), que dá sustentação ao processo real desse conjunto de organizações, com 

leis, código de ética, decretos e resoluções normativas: O banco de informações 

reúne: lei de reconhecimento como utilidade pública; lei que dispõe sobre o serviço de 

voluntariado; legislação que determina a transferência de recursos públicos para o 

setor; lei estabelecendo a isenção de impostos, etc. Deste complexo emaranhado de 

exigências que envolve estas entidades fica evidente que cada vez mais é necessário 

no exercício da gestão profissionais capacitados: 

 

Portanto, independentemente de ser foco de interesses, de possuir conflitos 
de conceitos, à origem e às debilidades relacionados às OTS, à medida que 
se multiplicam as iniciativas desse segmento, cresce também a exigência por 
profissionalização. Sai de foco o mero voluntariado e eleva-se a necessidade 
de visão gerencial e o rigor administrativo e financeiro, assim como nos outros 
setores (SCHIMIDT; CHAGAS, 2008, P.18). 

 

É neste contexto que as leis do e para o Esporte de Alto Rendimento, 

profissional e não profissional, se justificam na criação de marcas para a regulação da 

governança nas organizações esportivas. As organizações necessitam de gestores 

com experiência administrativa e em tempo integral: o voluntariado não consegue 
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suprir as demandas existentes na relação de atividades e responsabilidades que 

existem dentro do contexto das organizações esportivas, porque cada vez mais os 

compromissos da organização exigem mais tempo daqueles que se propuseram a 

servir, de acordo com as suas possibilidades não só de tempo, mas também com suas 

habilidades profissionais. 

No caso das organizações não governamentais (ONGS) a governança é 

entendida como um conjunto de restrições aplicadas aos seus administradores, para 

evitar o mau uso dos recursos organizacionais (Rocha e Feitosa, 2013). Para Schimith 

e Chagas (2009) o termo Terceiro Setor inclui, diferenciadamente, no trato dos 

diversos autores, tanto organizações não-governamentais, como as organizações 

sem fins lucrativos, as fundações empresariais (empresa-cidadã), instituições 

filantrópicas, atividade voluntária e organizações da sociedade civil (OSCs) ou 

organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).  

A Lei 9790, de 23 de março de 1999, dispõe sobre a qualificação de pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras 

providências. Em 31 de julho de 2014 foi publicada a Lei 13.019, que estabelece o 

regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de 

recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 

público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com 

organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento. 

(BRASIL, art.1º LEI 13.019, 2014). 

A Lei 13.019, no art.2º, considera como organização da sociedade civil a 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que não distribui, entre os seus 

sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais 

resultados, sobre excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o 

exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do 

respectivo objetivo social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 

patrimonial ou fundo de reserva. 

Para melhor entendimento jurídico, a Lei 13.019 conceitua o que é a 

administração pública, a parceria; o dirigente; o administrador público, o gestor; o 

termo de colaboração; o termo de fomento e entre outros a prestação de contas. 



57 
 

Considera-se, de acordo com a lei, como administração pública a União, os Estados, 

Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas 

e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias. 

O termo parceria é definido como qualquer modalidade de parceria prevista na 

Lei 13019, que envolva ou não as transferências voluntárias de recursos financeiros, 

entre a administração pública e organizações da sociedade civil para ações de 

interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Dirigente é a pessoa que têm 

os poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil. 

O administrador público é o agente público, titular do órgão, autarquia, fundação, 

empresa pública ou sociedade de economia mista competente para assinar 

instrumento de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução 

de finalidades de interesse público. O gestor é o agente público responsável pela 

gestão da parceria, designado por ato publicado no meio oficial de comunicação, com 

poderes de controle e fiscalização. 

O inciso XIV do Art.2º da Lei 13.019/2014 define como prestação de contas o 

procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, quanto aos 

aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, pelo qual 

seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e 

dos resultados previstos, compreendendo duas fases: 

a. Apresentação das contas, responsabilidade da organização civil; 

b. Análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da 

administração pública, sem prejuízo dos órgãos de controle. 

De acordo com a lei, conforme demonstrado no Quadro 2, fica estabelecido um 

modelo de plano de trabalho que deverá ser seguido por dirigentes ao pleitear 

recursos públicos.  

 
Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho, sem prejuízo da modalidade de parceria 

adotada:  
I - diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser 

demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas;  
II - descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e 

de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende 
realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto;  

III - prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas;  
IV - definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a 

aferição do cumprimento das metas;  
V - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados 

no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da 
mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público;  
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VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração 
pública;  

VII - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos 
previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante 
o período de vigência proposto;  

VIII - valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível 
com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico;  

IX - modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o período de 
realização das etapas vinculadas às metas e com o período de vigência da parceria, não se 
admitindo periodicidade superior a 1 (um) ano ou que dificulte a verificação física do cumprimento 
do objeto;  

X - prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável 
pela parceria.  

Parágrafo único. Cada ente federado estabelecerá, de acordo com a sua realidade, o 
valor máximo que poderá ser repassado em parcela única para a execução da parceria, o que deverá 
ser justificado pelo administrador público no plano de trabalho.  

 

 
Quadro 2: Modelo de plano de trabalho para gerar recursos 

Fonte: Art.22 - Seção VII – Do Plano de Trabalho – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES -Cap. I – Lei 13.019/2014 

 

O plano de trabalho deverá ser realizado seguindo as orientações da Lei e há 

exigências quanto ao caráter dos estatutos e documentos para a celebração das 

parcerias. Os estatutos das organizações da sociedade civil deverão dispor sobre: 

1. Os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social; 

2. A constituição do conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de atribuição 

para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas.  

3. A previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 

patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que 

preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo 

da entidade extinta;  

4. Normas de prestação de contas sociais a serem observadas pela entidade, 

que determinarão no mínimo:  

a) A observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 

Normas Brasileiras de Contabilidade;  

b). Que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento 

do exercício fiscal, ao relatório de atividades e demonstrações financeiras da 

entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social 

e com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, colocando-os para 

exame de qualquer cidadão.  
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Quanto à celebração das parcerias são apresentados os documentos, 

conforme, exigência: cópia de ata de eleição do quadro dirigente; relação dos 

dirigentes da entidade, CNPJ e CPF e outros citados no art.34 da Lei 13.019 de 2014. 

Esta lei veio estabelecer o regime jurídico das parcerias voluntárias envolvendo ou 

não transferências de recursos financeiros entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil. 

Conforme o Guia das Melhores Práticas de Governança para Fundações e 

Institutos Empresariais, “o aprimoramento da Governança é um esforço contínuo que, 

no Brasil, não findou com a lei das OSCIP”, é preciso expandir “as boas práticas de 

Governança para todas as organizações da sociedade civil, estabelecendo assim as 

bases do que poderá ser o sistema de auto regulação do Terceiro Setor”. Segundo o 

guia, “os seus principais agentes, sejam eles financiadores ou executores de projetos, 

podem e devem adotar práticas que sirvam de exemplo para os demais, reforçando a 

legitimidade do setor”.  

Segundo Nanus e Dobbs (2000), quaisquer que sejam as OTS, elas trazem 

inúmeras contribuições para a sociedade, tanto em âmbito regional quanto 

internacional, prestando serviços inestimáveis a pessoas e grupos em áreas como 

educação, saúde, serviço social, artes e humanidades, habitação, transporte e meio 

ambiente.  

As práticas de governança podem ser descritas a partir de diversos pontos de 

vista, admitindo assim várias interpretações. Os modelos de governança se 

diferenciam, de acordo com Schimth e Chagas (2009, p.16, por determinantes 

institucionais, traços culturais, fundamentos legais, dimensão e são observáveis em 

vários tipos de sistemas organizacionais como organizações empresariais, 

governamentais e do Terceiro Setor.  

Para Ioschpe (2005) o Terceiro Setor apresenta uma realidade nova, complexa, 

pouco explorada, não possuindo informações sistemáticas e confiáveis, o que conduz 

à importante necessidade de compreender a dimensão da governança nesses 

sistemas uma vez que é um Setor em crescimento, cujo enfoque está sobre o capital 

social (MENDONÇA; MACHADO FILHO, 2004 p.303).  

Quanto aos princípios que regem as melhores práticas de governança para as 

organizações do Terceiro Setor, mesmo os resultados devendo ser apresentados aos 

doadores e não os lucros aos acionistas, os autores Schimith e Chagas, (2009) 
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afirmam ser positivo investir na aplicação destes princípios que são: a equidade; a 

transparência; a responsabilidade social; a prestação de contas. 

 

Apesar de ser desenvolvido para melhorar a competitividade das empresas 
por capitais, o sistema de Governança Corporativa, que apresenta princípios 
que têm por finalidade aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao 
capital e contribuir para a perenidade também pode ser incorporado às OTSs, 
pois as mesmas também são consideradas como empresas, pretendem 
aumentar o valor para a sociedade, contribuir para a perenidade e aumentar 
seus capitais, mesmo sendo através de doações. E através desses princípios, 
a organização deste segmento poderá obter resultados positivos em todas 
suas atividades e na divulgação da imagem institucional (SCHIMITH; 
CHAGAS, 2009, P.18). 
 

Os doadores e voluntários atuam para proteger, em vez de dividendos, as 

externalidades positivas criadas pelas atividades da organização (HERRERO, CRUZ 

e MERINO, 2002). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa criou o Guia das Melhores 

Práticas de Governança para os Institutos e Fundações Empresariais. A primeira 

edição foi publicada em 2009 e em 2014, com a publicação da segunda edição, o 

IBGC tem o objetivo de reforçar a relevância das melhores práticas e otimizar o valor 

das fundações e institutos empresariais e para todas as organizações civis por meio 

do estabelecimento de padrões de transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade. 

O crescimento do número de fundações e associações privadas que realizam 

investimentos sociais provocou nos stakeholders (partes interessadas) e na sociedade 

brasileira uma preocupação com a transparência na gestão, os controles, e a 

prestação de contas destas organizações. 

 

2.5.2 Os princípios da governança corporativa 

 

Atualmente a evolução de princípios é tão ampla que envolve outros temas, 

como os métodos alternativos de solução de conflitos, a responsabilidade social da 

empresa, as políticas de “governance” e o meio ambiente das empresas, etc. 

Para Watson (2007, p.20) a governança é baseada em três princípios: o da 

propriedade, controle e prestação de contas: 

1. O princípio da Propriedade é o princípio que descreve o modo como uma 

pessoa se afeiçoa a um recurso. Os proprietários estabelecerão um sistema de 
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controle empresarial para a preservação de capital e metodologias de 

gerenciamento de riscos para definir e operar dentro de suas zonas pessoais 

de conforto, de modo a evitar uma perda potencial de capital (ou qualquer ativo 

que possuam). 

2. O princípio do Controle é o princípio que direciona uma pessoa a assumir a 

responsabilidade da gestão de recursos que lhe foram confiados por um 

proprietário. O controle atua em nome de diversas comunidades participantes 

(produtores, varejistas, prestadores de serviços, os consumidores e o governo) 

para preservar valor e exercer a devida diligência no gerenciamento dos 

recursos da organização. 

3. Princípio da prestação de contas: a delegação de autoridade e os recursos que 

partem de um proprietário para um administrador designado traz à tona a 

prestação de contas de como a autoridade é utilizada e de como os recursos 

são alocados ou consumidos. 

O conceito de governança corporativa foi-se desenvolvendo através de 

diferentes vias e uma das principias promotoras do tema foi a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que construiu os seus princípios, 

estabelecendo os seus pilares fundamentais (MARQUES, 2007).  

A OCDE, em 1999, reuniu 29 países que votaram e concordaram 

unanimemente nos Princípios de Governança Corporativa que foram propostos pela 

entidade e que se tornaram os pilares fundamentais no desenvolvimento de práticas 

e conceitos sobre a governança em empresas e países. Estes princípios contemplam:  

 O direito dos acionistas; 

 O tratamento igualitário dos acionistas; 

 O papel de terceiros fornecedores de recursos;  

 O acesso e transparência da informação; 

 A responsabilidade da diretoria e do conselho de administração 

Os princípios da OCDE são considerados como ponto de referência para que 

as empresas e países desenvolvam os seus próprios princípios, obedecendo às suas 

particularidades e necessidades. Hoje em dia, a evolução de princípios é tão ampla 

que abarca outros temas, como os métodos alternativos de solução de conflitos, a 

responsabilidade social da empresa, as políticas de governança e o meio ambiente 
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das empresas, etc. (MARQUES, 2007). No Quadro 3 estão destacados, 

resumidamente, as finalidades dos princípios da governança corporativa: 

  

I. Garantir a base para um sistema eficaz de governança corporativa. 
O sistema de governança corporativa deve promover mercados transparentes e eficazes e 
ser coerente com o Estado de Direito, além de articular com clareza a divisão de 
responsabilidades entre as diferentes autoridades supervisoras, reguladoras e executoras 
da lei. 

II Direitos dos acionistas e principais funções da propriedade. 
O sistema de governança corporativa deve proteger e facilitar o exercício dos direitos dos 
acionistas. 

III. Tratamento equitativo dos acionistas. 
O sistema de governança corporativa deve garantir o tratamento equitativo de todos os 
acionistas, inclusive os minoritários e estrangeiros. Todos os acionistas devem ter 
oportunidade de obter reparação efetiva por violação de seus direitos. 

IV. Papel de outras partes interessadas na governança corporativa. 
O sistema de governança corporativa deve reconhecer os direitos de outras partes 
interessadas, previstos por lei ou por acordos mútuos, e estimular a cooperação ativa entre 
corporações e partes interessadas para criar riqueza, empregos e sustentabilidade de 
empresas financeiramente sólidas. (Direitos de outros stakeholders) 

V. Divulgação e transparência. 
O sistema de governança corporativa deve garantir 
divulgação precisa e oportuna de todas as questões relevantes relacionadas com a 
corporação, inclusive situação financeira, desempenho, composição societária e 
governança da empresa. 

VI. Responsabilidades do Conselho de Administração.  
O sistema de governança corporativa deve garantir a orientação estratégica da empresa, o 
monitoramento eficiente da administração pelo conselho e a prestação de contas pelo 
conselho à empresa e aos acionistas.  

: 
QUADRO 3: Princípios da governança corporativa - OCDE 

Fonte:  site: http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/63 - acessado em 
15/02/2015 

 

No Brasil foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) que 

lançou o primeiro Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa em 1999 

e hoje encontra-se em sua quarta versão, publicada em 2009, com o objetivo de 

contribuir para a evolução da governança corporativa nas empresas e nas 

organizações. Os princípios e práticas da boa Governança Corporativa aplicam-se a 

qualquer tipo de organização, independentemente de porte, natureza jurídica ou tipo 

de controle. A opção pela palavra organização foi realizada com o objetivo de que ela 

abranja todos os tipos de organizações, inclusive as do Terceiro Setor: 

 

http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/63%20-%20acessado%20em%2015/02/2015
http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/63%20-%20acessado%20em%2015/02/2015
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Entretanto, ao longo do Código, foi feita a opção por utilizar a palavra 
“organização”, a fim de tornar o documento o mais abrangente possível e 
adaptável a outros tipos de organizações, como, por exemplo, as do Terceiro 
Setor, cooperativas, estatais, fundações e órgãos governamentais, entre 
outros. E indicado que cada organização avalie quais praticas deve adotar e 
a melhor forma de fazê-lo, de maneira que se adapte à sua estrutura e 
realidade. (IBGC - Código das Melhores Prática de Governança, 2009, p.15) 

 

Na área de governança conforme Rossetti e Andrade (2012) recomendam, as 

boas práticas de governança implicam na harmonização de conflitos e de interesses 

da empresa/instituição. Segundo o IBGC (2014) Governança Corporativa é o sistema 

pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as 

práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria 

e órgãos de controle.  

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para 

a sua longevidade. (www.ibgc.org.br, consultado em 14/12/2014). 

 

Esses Princípios estão expressos nos códigos de boas práticas, que 
estabelecem critérios fundamentados na conduta ética, que deve estar 
presente no exercício das funções e das responsabilidades dos órgãos que 
exercem a governança das companhias (ROSSETTI; ANDRADE, 2012, 
P.142).  
 

Os cinco princípios da governança corporativa, segundo o IBGC (2009) são: 

1. “Fairness” - senso de justiça, equidade no tratamento dos acionistas. 

Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os sócios e demais 

partes interessadas, os “stakeholders” como colaboradores, clientes, 

fornecedores ou credores. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 

pretexto, são totalmente inaceitáveis. 

2. “Disclousure” - transparência das informações que impactam os negócios 

envolvendo riscos e oportunidades: As organizações têm mais do que a 

obrigação de informar. A Administração deve cultivar o desejo de informar os 

seus stakeholders e o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um 

clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 

terceiros. A transparência não deve restringir-se somente ao desempenho 
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econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 

intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem a criação de valor.  

3. “Accountability” - prestação responsável de contas fundamentadas nas 

melhores práticas contábeis e de auditoria. Os agentes de governança – 

associados, conselheiros, fiscais e auditores - devem prestar contas de sua 

atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. 

4. “Compliance” é a conformidade no cumprimento das normas reguladoras, 

expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições 

legais do país. 

5. Responsabilidade corporativa: os agentes de governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade e incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos programas, 

projetos e operações. Responsabilidade corporativa é uma visão mais ampla 

da estratégia empresarial, contemplando todas as relações com a comunidade 

em que a sociedade atua. Conselheiros e executivos devem zelar pela 

perenidade das organizações (visão de longo prazo e sustentabilidade) e, 

portanto, devem incorporar considerações de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações. 

Uma boa governança confere benefícios para todos os stakeholders da 

organização, porém, a questão mais importante para Watson (2007) é saber que 

direitos dos stakeholders são os mais significativos, portanto a governança para 

Watson (2007, p. 2) “define o contexto de valor da organização e modela a direção de 

sua missão ao mesmo tempo que fixa a perspectiva de longo prazo do 

empreendimento no tocante à conduta ética e à efetiva responsabilidade pública. 

 

2.5.3 Governança corporativa e os Stakeholders 

 

Para Freeman (1983), os stakeholders podem ser: qualquer indivíduo ou grupo 

que pode afetar ou ser afetado pelo alcance dos propósitos da organização. Podem 

ser os empregados, fornecedores, acionistas, bancos, ambientalistas, ou qualquer 

grupo que possa ajudar ou prejudicar a organização (RIBEIRO, 2012). 

Os stakeholders podem ser divididos em quatro grupos, segundo Rossetti e 

Andrade (2012):1. Os shareholders – proprietários e investidores; 2. Os internos que 
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são aqueles envolvidos com a gestão da organização; 3. Os externos que estão na 

cadeia de negócios da organização; 4. O entorno que engloba o governo; ONGS, as 

comunidades em que as empresas atuam, porém não participam diretamente gerando 

valor. Ribeiro (2012) discute o conceito de efetividade para desenvolver a sua tese, 

argumentando que todos os que influenciam ou são influenciados são responsáveis 

pela sobrevivência da organização.  

 

A efetividade de uma organização é derivada do gerenciamento de várias 
demandas, não só de seus principais, mas dos grupos de interesses 
responsáveis pela manutenção e suporte. A Chave para a sobrevivência de 
uma organização é a satisfação de seus stakeholders (FREEMAN, 1983).  

 

Rossetti e Andrade (2012) acrescentam que a lista dos stakeholders é bem 

mais ampla e todos tem direitos legítimos que afetam ou podem ser afetados pelas 

decisões dos proprietários e gestores. Segundo Ribeiro (2012, p.57) “os gestores 

definem qual stakeholder é saliente e com isso receberá atenção por parte da 

gerência”. 

As Federações esportivas estaduais têm origem na reunião de entidades de 

prática do esporte, que são os clubes, que necessitam criar a federação para terem 

representatividade no âmbito nacional e internacional. Três federações estaduais são 

necessárias para a criação de uma Confederação Nacional esportiva, logo esta deve 

ser a representante nacional ligada uma organização internacional que comanda cada 

modalidade esportiva. 

As regras das modalidades esportivas têm origem na entidade internacional e 

respectivamente as Confederações e Federações devem alinhar-se com as 

disposições para tais práticas. As leis internacionais do esporte de alto rendimento 

influem na criação de leis nacionais, estaduais e municipais para a prática e a 

administração do esporte olímpico. Neste percurso há diversos interesses de 

diferentes stakeholders como: a diretoria; associados; corpo técnico; atletas; 

funcionários; estado; patrocinadores, etc. que permeiam todas as relações nestas 

organizações.  

Ainda nesta hierarquia há o Comitê Olímpico Brasileiro que está submetido ao 

COI – Comitê Olímpico Internacional e o Ministério do Esporte. A autonomia das 

organizações esportivas é limitada por regras e leis que governam as organizações 
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gerando uma cadeia de diversos interessados no esporte que vivem dele ou por ele 

são influenciados.  

A Figura 1 Representa os principais Stakeholders das confederações

 

Figura 1: PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DAS FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DOS 
ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO. 

Fonte: Elaborada pela autora embasada na figura criada por Ribeiro (2012). 
 

Definir que stakeholder receberá benefícios em detrimento de outros, para o 

gestor esportivo é uma questão que pode permear diversos campos, como o 

econômico e político. Em virtude dos Jogos Olímpicos de 2016, por exemplo, das 30 

confederações das modalidades olímpicas participantes, apenas 21 estão recebendo 

investimentos do Governo Federal. Isto se deve às escolhas pela meritocracia, na 

perseguição dos objetivos instalados pelo COB e Ministério do Esporte, baseados nos 

resultados e chances de medalhas olímpicas para 2016. 

 

2.5.4 Os modelos da governança corporativa 

 

Os dois modelos básicos de governança corporativa mais estudados são: o 

anglo-saxão e o nipo-germânico. No modelo anglo-saxão, segundo Ponte e al (2012) 

predomina a propriedade acionária dispersa e um dos principais objetivos da 

governança corporativa é garantir que os interesses da alta gerência estejam 

alinhados com os dos acionistas, portanto o conflito acontece entre gestores e 
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acionistas. O modelo nipo-germânico caracteriza-se pela “busca de equilíbrio dos 

interesses dos stakeholders, predominando o sistema de propriedade mais 

concentrada com a presença de grandes investidores (bancos, outras instituições 

financeiras e grupos familiares” (PONTE E AL, 2012, p.257). 

Fontes Filho (2004) defende uma linha de modelagem baseada em dois 

paradigmas:  

1. O modelo shareholder ou financeiro, cujo foco central é o acionista (stokholder) 

e o objetivo principal da empresa é a maximização da riqueza dos acionistas. 

Os principais conflitos são originam-se devido a separação entre propriedade 

e gestão, assimetria de informações e divergência entre de objetivos entre 

principal e agente; 

2. O modelo stakeholders ou de públicos relevantes, “que adota uma visão mais 

abrangente, enfatizando, por exemplo, a responsabilidade social da 

corporação, colocando-a no centro de uma rede formal e informal de 

relacionamento com diversos atores” (SERAFIN; QUELHAS; ALLEDI, 2010, 

p.7). 

 

2.5.5  A governança no esporte 

 

O termo “sport governance” (HOYE; CUSKELLY, 2003), surgiu pela primeira 

vez na literatura acadêmica, no trabalho de Chalip (1995), com o propósito de 

melhorar a política, a formulação e implementação estratégica das organizações 

esportivas. A governança no esporte, (sport governance) significa a aplicação das 

práticas da governança corporativa no contexto do esporte (HOYE; CUSKELLLY, 

2007; FERKINS; SHILBURY, 2012). 

A responsabilidade sobre a direção geral do funcionamento da organização, 

encapsulada pelo termo "governança", é um componente necessário e 

institucionalizado para todos os códigos esportivos a nível de clubes, de organismos 

nacionais, agências governamentais, serviços sobre esporte, organizações e equipes 

de profissionais do esporte em todo o mundo (KIKULIS, 2000). 

Hums e MacLean (2009, p. 4) 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 
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afiliação, regras de elegibilidade e poder regulatório dentro de um escopo determinado 

como local, nacional ou internacional. 

McNamee e Fleming (2007) sugerem que ao estudar a governança no contexto 

do esporte, ela seja entendida como a “estruturação de uma organização para atingir 

seus objetivos, ou missão, de forma eticamente defensável”. A adoção de práticas de 

governança pode ajudar a legitimar a atuação dos conselheiros e dirigentes perante 

os sócios e torcedores (MARQUES, MERLO; NAGANO, 2005). 

Em um ambiente onde as mudanças acontecem rapidamente, a governança é 

fundamental para a efetiva gestão eficiente das organizações desportivas (HOYE; 

AULD, 2001). Segundo Ferkins e McDonald (2009) muitos estudiosos deste campo 

têm liderado determinadas pesquisas sobre alguns constructos da organização 

esportiva e aplicado as teorias dos stakeholders, da hegemonia, a teoria institucional, 

por exemplo, para ajudar a explicar o fenômeno da governança no esporte. 

Muitos estudiosos sobre a gestão do esporte manifestaram preocupação com 

a falta de estudos sobre o desenvolvimento da contribuição estratégica dos conselhos 

de administração na governança do esporte (THIBAULT; SLACK; HININGS, 1993; 

SLACK; PARENT, 2006) porém, pesquisadores como Auld e Godbey (1998); Hoye 

(2006); Hoye e Cuskelly (2003a. 2007); Inglis (1997a); Kikulis (2000); Papadimidriou 

(1999); Shilbury (2001) se interessaram por este tema e como resultado há um 

pequeno, mas crescente número de estudos empíricos sobre a governança no 

esporte. Segundo Ferkins, Shilbury e McDonald (2009) alguns pesquisadores 

concentraram seus estudos em áreas como a liderança compartilhada; força e 

performance do conselho administrativo; motivação do conselho; papel do conselho; 

estrutura do conselho. 

Há que se entender que o esporte ocorre em três tipos de organizações 

esportivas: pública, privada com fins lucrativos e sem fins lucrativos e ainda há as 

organizações encarregadas de supervisionar uma mistura de franquias privadas com 

fins lucrativos, associações e clubes sem fins lucrativos, bem como interagir com 

agências de financiamento público. 

As teorias sobre governança atravessam estes múltiplos domínios (o 

corporativo, o sem fins lucrativos, gestão do esporte), sendo que as diferenças que 

envolvem as questões sobre governança nas empresas privadas, públicas e sem fins 

lucrativos são reconhecidas. Os autores que explicam essas diferenças sobre a 

governança nestas organizações são: Conforth (2003); Miller-Millesen, 2003; Olsen 
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(2000); Ruigrok, Peck e Keller (2006). De acordo com Shilbury (2001) a chave para 

essa variação pode ser encontrada na proposta da existência das organizações. 

As motivações financeiras e a responsabilidade de criar a riqueza dos 

acionistas dominam a missão de organizações com fins lucrativos. As organizações 

sem fins lucrativos ao contrário, são motivadas por preponderantemente por uma série 

de objetivos, não são unicamente motivadas por ganho financeiro, e ao invés disso 

são cobradas para proteger a organização como se fosse um serviço à missão 

(FERKINS; SHILBURY; McDONALD, 2009). 

Como lacunas, percebidas pelos autores (FERKINS; SHILBURY; McDONALD, 

2009) no campo da governança no esporte, eles sugeriram que, para trabalhos 

futuros, se deveria procurar entender e considerar as diferentes formas de 

organizações esportivas como: as sem fins lucrativos e comerciais no desporto; 

modelos de governança em resposta às mudanças das condições ambientais, o 

impacto do CEO em contribuições estratégicas do Conselho; e a atividade estratégica 

exercida pelo conselho. Ainda recomendam que os métodos qualitativos sejam 

utilizados para estas pesquisas. 

O eixo da discussão em 2005 era a transformação pelas quais passavam as 

organizações esportivas nacionais sobre a divisão de poder vigente nestas 

organizações. Com a gestão compartilhada entre os voluntários eleitos e os 

profissionais de carreira contratados a tensão gerava uma disputa para a discussão 

de: como seriam tomadas as decisões? Quem teria o poder de decisão, o gestor pago 

ou o gestor eleito e voluntário? 

Estes conflitos provocaram possibilidades de novos modelos de gestão. Alguns 

acreditavam que a gestão deveria ser totalmente profissional, enquanto outros 

apontaram para os interesses da organização esportiva refletindo sobre o papel dos 

voluntários na organização, entendendo que estes vislumbram no esporte não só o 

business, mas agiam como guardiões da tradição cultural de um sentimento, idealismo 

e paixão que diferencia a Indústria do Esporte de qualquer outra indústria. 

 

2.6 A hierarquia do esporte nacional 

 

O Brasil apresenta uma hierarquia na organização do esporte nacional. O 

Comitê Olímpico Brasileiro denominado COB é uma associação civil de natureza 
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desportiva, pertencente ao movimento Olímpico, de utilidade pública, e sem fins 

lucrativos. Esta associação civil é constituída de conformidade com os dispositivos 

regulamentares do Comitê Olímpico Internacional (COI), entidade máxima do 

Desporto Olímpico Mundial, e de acordo com a legislação brasileira, com completa 

independência e autonomia, fora de qualquer influência política, religiosa, racial e 

econômica (COB, 2008). A entidade trabalha na gestão técnica administrativa do 

esporte, atuando no desenvolvimento dos esportes olímpicos no Brasil. 

De acordo com o Parágrafo único, do Art. 13 – do Sistema Nacional do 

Desporto, seção IV – Cap. IV da Lei 9615/98 é a entidade responsável pelo 

planejamento das atividades de seu subsistema específico, que é composto por 

entidades nacionais de administração do desporto, entidades regionais de 

administração do desporto; as ligas regionais e nacionais; as entidades de prática 

desportivas e a Confederação de Clubes. Foi fundada em 08 de junho de 1914, na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo seu estatuto, o COB tem como objetivo desenvolver e proteger, 

conforme a Carta Olímpica, o movimento olímpico no território brasileiro. O seu 

presidente na atualidade é Carlos Arthur Nuzman, que assumiu a presidência do COB 

em 1995, portanto há 20 anos ele permanece no poder. Ele deverá completar o 

mandato deste Ciclo Olímpico, em 2016, podendo ser reeleito para o próximo ciclo 

Olímpico. O COB tem a função de agregar as Confederações Nacionais dos Esportes 

Olímpicos, que são entidades filiadas estatutariamente e que votam na Assembleia 

Eletiva. 

 

Art.9º O COB admitirá como suas filiadas as entidades de direção nacional 
dirigentes de desportos considerados olímpicos por constarem do programa 
dos Jogos olímpicos, depois da aprovação de seus estatutos pelo Conselho 
executivo, devendo a entidade solicitar a sua filiação à respectiva Federação 
Internacional após o que terá sua filiação definitiva ratificada pelo COB (COB, 
ESTATUTO, 2008). 

 

O COB organiza o desporto de alto rendimento, criando e aplicando políticas 

financeiras na divisão de receitas públicas entre as Confederações esportivas. Estas 

receitas são destinadas para as modalidades que se destacam, trazendo medalhas 

olímpicas para o país. As federações esportivas atuam na esfera regional, fomentando 

o esporte, organizando as modalidades esportivas nos estados e são filiadas às 
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Confederações esportivas. Por sua vez os clubes são filiados às federações e são 

responsáveis pela seleção e treinamento dos atletas. 

 

Figura 2: MAPA ESTRATÉGICO COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO 

Fonte: 
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2013/09/11/b2hCqD6YWrpKVGMv4J7fbdb395.pdf 

acessado em 17/05/2014 

 

O plano estratégico do COB para o Ciclo Olímpico 2013/2016, não contempla 

em nenhum momento o apoio direto às federações estaduais, embora elas sejam 

http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2013/09/11/b2hCqD6YWrpKVGMv4J7fbdb395.pdf%20acessado%20em%2017/05/2014
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2013/09/11/b2hCqD6YWrpKVGMv4J7fbdb395.pdf%20acessado%20em%2017/05/2014
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stakeholders desta organização central, fomentando o esporte na base e promovendo 

eventos e programas para a captação e seleção de talentos. No plano estratégico do 

COB publicado no site da organização (2014) estão expostas as metas e objetivos 

para o Esporte Brasileiro nos próximos Jogos Olímpicos que serão realizados no Rio 

de Janeiro em 2016, conforme ilustrado na Figura 2. 

O COB declara no planejamento estratégico, nos processos internos da 

organização, considerando as Confederações como clientes, e que pretende dar 

suporte às entidades esportivas realizando: a) repasse financeiro meritocrático e 

transparente para as Confederações; b) suporte à evolução organizacional; c) 

conhecimento técnico especializado.  

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB, 2014) a sua Missão, Visão e 

Valores, respectivamente, são:  

1. Missão: Desenvolver e representar com excelência o esporte olímpico de alto 

rendimento do Brasil.  

2. Visão: Tornar o Brasil uma Potência Olímpica nos Jogos Rio 2016 e mantê-lo 

nesse patamar. 

3. Valores:  

a. Paixão pelo esporte - Trabalhamos para que os atletas de alto 

rendimento alcancem a plenitude física, técnica e tática, inspirando a 

sociedade  

b. Trabalho em equipe - Prestar serviços de qualidade, a partir da 

estratégia conjunta de planejamento e execução é o que o nosso time 

faz melhor;  

c. Excelência é a nossa essência - Todas as nossas ações estão baseadas 

no planejamento integrado para o desenvolvimento contínuo do esporte 

olímpico. (COB, MISSÃO, VISÃO E VALORES, 2014). 

O processo de gestão no esporte no COB é o mais antigo, criado em 

08/06/1914, com o nome de Comitê Olímpico Nacional. Esta instituição precede a 

criação do Ministério do Esporte, que só foi criado 89 anos depois, no ano de 2003, 

no governo de Luís Inácio Lula da Silva. O esporte nacional foi matéria, desde a 

década de 30 de outros Ministérios, como o da Saúde e Educação e Cultura 

(DECRETO-LEI 3199/41; SE/CENP 1985). 

Até 2014, o Ministro do Esporte foi Aldo Rebello, que esteve como titular desta 

pasta, desde 31de outubro de 2011 até dezembro de 2014. Em 2015 assumiu a pasta 
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George Hilton. O organograma do Ministério do Esporte apresenta a hierarquia, 

apresentada na Figura 3, onde o esporte olímpico é contemplado com políticas, 

projetos, leis e investimentos do governo federal.  

 

 

Figura 3: ORGANOGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 
Fonte: http://portal.esporte.gov.br/institucional/organograma/organograma.jsp, acessado em 

17/05/2014 

 

O Ministério do Esporte é responsável por construir uma Política Nacional de 

Esporte. Além de desenvolver o esporte de alto rendimento, o Ministério trabalha 

ações de inclusão social por meio do esporte, garantindo à população brasileira o 

acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

(Ministério do Esporte, 2014). À Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento 

(Ministério do Esporte, 2014) compete: 

http://portal.esporte.gov.br/institucional/organograma/organograma.jsp
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I. Fazer proposições sobre assuntos da sua área para compor o Plano Nacional 

de Esporte; 

II. Implantar as decisões relativas ao Plano Nacional do Esporte e aos programas 

de desenvolvimento do esporte de alto rendimento; 

III. Realizar estudos, planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do 

esporte e a execução das ações de promoção de eventos; 

IV. Zelar pelo cumprimento da legislação esportiva, relativa a sua área de atuação; 

V. Prestar cooperação técnica e assistência financeira supletiva a outros órgãos 

da Administração Pública federal, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades não-governamentais sem fins lucrativos, em 

empreendimentos ligados ao esporte de alto rendimento; 

VI. Manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, 

internacionais e governos estrangeiros, em prol do desenvolvimento do esporte 

de alto rendimento; 

VII. Articular-se com os demais segmentos da Administração Pública federal, tendo 

em vista a execução de ações integradas nas áreas do esporte de alto 

rendimento; 

VIII. Prestar apoio técnico e administrativo ao CNE; 

IX. Coordenar, formular e implementar a política relativa aos esportes voltados 

para competição, desenvolvendo gestões de planejamento, avaliação e 

controle de programas, projetos e ações. 

Entre os Objetivos e Metas, fixados pelo Ministério do Esporte para o triênio 

2012-2015, destaca-se para o Esporte de Alto rendimento (Ministério do Esporte, 

Plano Estratégico da Informação, 2012):  

 

a) Elevar o Brasil à condição de Potência Esportiva: Objetivo: 0676 – Elevar 
o Brasil à condição de potência esportiva mundialmente reconhecida, 
com apoio à preparação de atletas, equipes e profissionais, da base à 
excelência esportiva, com estímulo à pesquisa e inovação tecnológica, 
qualificação da gestão, melhoria e articulação das estruturas, com 
segurança e conforto nos espetáculos, fomentando a dimensão 
econômica. 

b)  Metas 2012-2015: Apoiar 100% das modalidades esportivas dos 
Programas Olímpico e Paraolímpico, visando à preparação para o Rio 
2016; Atuar na promoção da defesa dos direitos do torcedor em todos os 
seus aspectos, especialmente por meio do mapeamento das condições 
de segurança e conforto dos estádios, do estímulo ao cadastramento de 
475 torcidas organizadas e monitoração de imagens em arenas 
esportivas (Torcida Legal); Contemplar 100% dos atletas de modalidades 
dos Programas Olímpico e Paraolímpico e dos Programas Pan e 
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Parapan-americanos; Estimular a profissionalização da gestão das 
Entidades Nacionais de Administração do Esporte, com ênfase nas 
entidades dos programas Olímpicos e Paraolímpicos. 

 

Santos e DaCosta e Silva (2012) como questão de pesquisa sobre o estudo Rio 

2016 e o Plano Brasil Medalhas, investigaram se bastava o investimento financeiro 

para a construção de uma potência olímpica e concluíram em seus estudos que 

apenas o investimento financeiro não é capaz de melhorar a eficiência em relação aos 

Jogos Olímpicos. Segundo os autores: “a análise do Plano Brasil Medalhas 2016 

preconiza uma fragilidade aparente, podendo ser percebido como um plano 

emergencial para o Ciclo Olímpico 2016”. 

Portanto, uma vez que, apenas o investimento financeiro não constrói uma 

potência Olímpica, pode-se depreender que as políticas para o desenvolvimento do 

esporte, as suas instituições e as leis que o conduzem, devem ser estudadas por todos 

aqueles que vivem do Esporte, como matéria de grande importância para o seu 

desenvolvimento. Como próximo conteúdo foram estudadas as leis que deram origem 

e sustentam o arcabouço do esporte nacional: a Lei 3199/1941 e a Lei 9615/1998, 

originárias de políticas públicas direcionadas e criadas para o Esporte, especialmente 

o de Rendimento. 

 

2.7 As Leis Nacionais do Esporte Brasileiro 

 

Inicialmente o Esporte Nacional foi contextualizado a fim de que houvesse 

entendimento da sua configuração no cenário brasileiro. Nesta seção foram estudadas 

as Leis criadas para dirigir o esporte nacional a partir da Lei Nº 3.199 de 1941 e seus 

desdobramentos até 1980; a Constituição Brasileira de 1988 e o Esporte Nacional; A 

Lei 9.615 de 1998 e seus desdobramentos até 2013. 

Segundo Pimentel e Mezzadri (2007, p.44) da metade do século XIX, período 

aproximado da introdução do Esporte no país, até o Estado Novo o Esporte 

desconheceu a interferência do poder governamental: “Nesse período toda a 

organização; estruturação e funcionamento advinham das entidades organizadas pela 

sociedade civil, sendo atividade social e não atividade de governos”. Portanto, a 

interferência do Estado na área esportiva era insignificante, pois o esporte não 
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possuía regulamentação única, sendo desenvolvido sem sistematização apropriada 

(MEZZADRI, 2000, p.40). 

Veronez (2005, P.1.69) afirma que “antes de o governo tutelar o esporte, vários 

clubes já tinham sido criados e estavam regimentalmente ordenados; diferentes 

entidades voltadas à gestão do esporte já se encontravam estatutariamente 

organizadas”. Ele descreve a intervenção do estado no esporte e a caracteriza como 

sendo centralizadora, burocrática e corporativista. Descreve a luta pelos interesses e 

poder entre a burguesia rural e industrial e a submissão do Estado a esta classe 

dominante, sem condições para inovar e modernizar a sociedade: 

 

Portanto, um novo padrão de intervenção estatal no esporte – totalitário, 
centralizado, burocrático e corporativista –, do mesmo modo que nas demais 
esferas da vida social, começou a ser implementado num momento 
específico de desenvolvimento do capitalismo no nosso país, de acirramento 
de interesses entre uma burguesia rural e uma industrial, em que o Estado 
está sob o controle destas últimas, porém, sem apresentar as condições de 
hegemonia necessárias para protagonizar a elaboração e implantação de um 
projeto de modernização da sociedade.(VERONEZ, 2005, P.170). 

  

Historicamente, o esporte brasileiro teve a sua trajetória marcada por 

intervenções do Estado, que tem demonstrado interesse e autoridade sobre o Esporte, 

desde a origem das primeiras leis que intentaram organizar o esporte nacional, até os 

dias de hoje. O Decreto-Lei 3.199 de 14/04/1941 foi publicado com a finalidade de 

estabelecer as bases da organização do esporte no território nacional e para cumprir 

o que fora estabelecido por lei, foi criado o Conselho Nacional do Desporto, que 

conduzia suas ações sob as regras do Regimento do Conselho Nacional de 

Desportos.  

 

2.7.1 O Decreto-Lei 3.199/1941 e o Regimento do Conselho Nacional de Desportos 

 

O futebol já era a modalidade mais popular do país anos antes da chegada de 

Getúlio Vargas ao poder. Segundo Drumond (2009) o futebol tinha se tornado um 

símbolo da nação, porém, a separação entre clubes amadores e os que se declaravam 

profissionais, causou um movimento, em 1933, que teve o nome de “dissídio 

esportivo”:  

Esse movimento suplantou a questão “amadorismo x profissionalismo”, 
ficando evidente que a disputa interna no futebol brasileiro era a luta pela 
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hegemonia no controle do esporte entre duas elites que caracterizavam as 
tensões existentes no regime Getúlio Vargas (DRUMOND, 2009, P.401). 
 

No governo de Getúlio Vargas, na década de 1930 foram publicados manuais 

sobre a organização de competições que foram realizados pelo oficial militar Jair 

Jordão Ramos. Estes manuais circularam até os anos 70, com poucas mudanças em 

suas regras (DA COSTA, 2006). Em 1937 foi criada a Divisão de Educação Física, 

que pertencia ao Ministério da Educação e Saúde, que era administrada por cinco 

militares e um civil. Também em 1937 terminou o dissídio esportivo, e a seleção 

Brasileira, com os seus melhores jogadores, disputaram a Copa do Mundo de 1938, 

na França. 

Getúlio Vargas concedeu “altas subvenções” à seleção brasileira para a 

participação no Campeonato. O presidente da República cumprimentou a cada um 

dos jogadores, acompanhando o embarque dos jogadores e deixou clara a 

importância do título para a nação. (DRUMOND, 2009).  

 

As vitórias exaltavam as virtudes nacionais, e o sucesso esportivo era visto 
como reflexo do sucesso nacional. Até mesmo as derrotas, quando 
resultantes de um embate digno, e muitas vezes vistas como injustas ou 
mesmo desleais, eram percalços, que quando superados, aproximavam mais 
o povo de seu símbolo pátrio, de sua seleção, de sua nação (DRUMOND, 
2009, P.405). 
 

O Estádio Municipal do Pacaembu foi inaugurado no Governo Vargas, em 27 

de abril de 1940, e segundo Drumond (2009) foi um dos “grandes palcos do espetáculo 

do poder do governo Vargas”. Schemes (2005, p.34) afirma: “a festa cívica reforça a 

imagem do poder, comemorando a morte do passado – o velho – e a instauração do 

novo – o futuro”. A nova geração de brasileiros tinha sua ligação com o esporte: a 

construção de uma “nova raça” com vistas no ideal de “mens sana in corpore sano” 

(DRUMOND, 2009). 

O esporte de alto rendimento começou a ser estudado para ser regulamentado 

e em 14 de abril de 1941 foi publicado o Decreto-Lei 3.199, que estabelecia as bases 

de organização dos desportos em todo o país. Na sequência, em 16 de abril de 1942, 

o Decreto 9.267 aprovou o Regimento do Conselho Nacional de Desportos. O 

Conselho Nacional de Desportos foi criado com a finalidade de orientar, fiscalizar e 

incentivar a prática dos desportos em todo o país (Brasil, Decreto-Lei 3.199/1941) e o 

Regimento do CND regulamentava todas as ações das organizações esportivas, seus 

poderes e submissão ao Estado. 
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Para Pimentel e Mezzadri (2007, p. 3) o Decreto Lei 3.199/41 é monopolizante 

e centralizador, porque não permitia a livre iniciativa, a livre organização e enfraquecia 

a participação dos clubes quanto à estruturação e a organização das práticas 

desportivas e de lazer no país: 

 

O Decreto Lei 3199/41 que nos capítulos I e II (artigos 1º até 11) estabeleceu 
as bases organizacionais do Esporte em todo o país, criando o Conselho 
Nacional de Desportos (CND) e os Conselhos Regionais de Desportos 
(CRD), estrutura com caráter monopolizante e centralizador, pois não 
permitia a livre organização, a livre iniciativa, atrelando, a partir de então, os 
clubes criados e organizados pela sociedade civil às determinações do poder 
central, o que, gradativamente, enfraqueceu a participação dos clubes no que 
concerne à estruturação e organização das práticas esportivas e de lazer no 
país. 

 

Os Ministérios da Educação e Saúde eram os responsáveis pela prática 

esportiva no território nacional e por esta instituição que estava sendo criada, o 

Conselho Nacional de Desporto. Entre as 28 atribuições concedidas a esta entidade, 

nos §1º e §2º do Artigo 10, Capítulo II – DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

NACIONAL DE DESPORTOS, estão: 

 

Art. 10. É da competência do C.N.D.:  
§1º Estudar as matérias relativas à organização desportiva do país e propor 
ao Ministro da Educação e Saúde as medidas legislativas ou administrativas 
às mesmas referentes;  
§2º Superintender a prática de todas as atividades desportivas realizadas no 
país, assistido pelos órgãos especializados do Ministério da Educação e 
Saúde e com a cooperação dos conselhos regionais de desportos; BRASIL, 
(1941). 

 

Cabia ao CND estudar as necessidades relativas à organização esportiva no 

país; propor leis e medidas administrativas; mais que dirigir, mas superintender a 

prática de todos de todas as atividades esportivas do país; “vigilar” o funcionamento 

das entidades esportivas; estimular as entidades de caráter amadorista e adotar por 

todos os meios, medidas de rigorosa vigilância sobre o profissionalismo desportivo; 

promover a organização do cadastro do movimento esportivo no país e a cada cinco 

anos realizar o Congresso Nacional de Desportos.  

Os membros do CND eram ligados diretamente ao gabinete da presidência da 

República. Os cinco membros, que compuseram o primeiro Conselho, todos militares, 

foram nomeados pelo presidente da República, escolhidos, conforme publicado no 
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Art.2º, “dentre pessoas de elevada expressão cívica e que representem, em seus 

vários aspectos, o movimento desportivo nacional. ” (BRASIL, 1941). 

O CND coordenava as ações dos Conselhos Regionais de Desportos (CRD) e 

eram responsáveis por aprovar os projetos de seus regimentos e fiscalizar o seu 

cumprimento, além de “vigilar o funcionamento das entidades desportivas, a fim de 

lhes assegurar disciplina constante, administração correta e funcionamento regular” 

(BRASIL, 1941). 

Segundo o decreto-lei em 1941 o CND foi composto por cinco membros; em 

1945, cinco foram nomeados pelo presidente da República e o sexto homem foi o 

diretor da Divisão de Educação Física do Departamento da Educação, que também 

era militar; em 1946 foi composto por sete membros, todos nomeados pelo presidente 

da República. O esporte era uma questão do Estado, que interferia de todas as 

maneiras, para dominar todas as ações que seriam desencadeadas. 

Estava criado o Sistema Nacional de Esportes ou a Organização esportiva 

nacional, que tinha o esporte como uma importante ferramenta de propaganda política 

empregada pelo Governo de Vargas (DRUMOND, 2009). As ações do CND eram 

autoritárias. Competia ao CND, como função, fiscalizar, controlar e incentivar a prática 

dos desportos em todo o país. Tinham o poder de censurar atos praticados pelos 

dirigentes, porém tinham a missão de amparar o desenvolvimento das associações 

esportivas e decidir sobre a concessão de subvenções do Governo Federal. Apreciar, 

vigiar, submeter, aprovar e punir eram ações e atitudes de poder expressas por lei, 

que conferiam o poder ao CND: 

 

7º. Opinar sobre a concessão de subvenções do Governo Federal às 
entidades desportivas;  
9º. Amparar, pelos meios ao seu alcance, o desenvolvimento das 
associações desportivas de não considerável expressão, e definir-lhes o 
sistema peculiar de administração;  
11º. Sugerir ao Ministro da Educação e Saúde as providências de interesse 
público referentes às publicações de qualquer gênero, que se refiram aos 
desportos nacionais, a fim de serem apreciadas, pelo Departamento de 
Imprensa e Propaganda, quanto à matéria de sua competência;  
12º, Aprovar os estatutos iniciais de cada confederação ou federação, e bem 
assim as suas sucessivas reformas, submetendo o seu parecer à 
homologação do Ministro da Educação e Saúde. (Decreto-Lei 3199/41).  

 

Além destas atribuições, segundo a Lei 9.267/42, deveriam analisar e proibir a 

realização de competições desportivas incompatíveis com o interesse público e 

orientar a organização do calendário desportivo, mediante indicações de caráter geral; 
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o CND era o responsável por sugerir às autoridades competentes da União, dos 

Estados e dos municípios, as medidas que poderiam facilitar a edificação de praças 

de desportos, etc. 

Para Pimentel e Mezzadro (2007) os pressupostos básicos do CND eram a 

fiscalização e a orientação das atividades esportivas; todavia o mais importante era 

exercer o controle da sociedade por intermédio de pessoas de elevada expressão 

cívica, consequentemente passava-se a ideia da construção da identidade nacional 

por meio do Esporte: 

 

Os termos “fiscalizar” e “orientar” as atividades esportivas, já demonstram a 
iniciativa do controle da sociedade, passando a ideia da construção da 
“identidade – nós” cívica e nacional. Este é mais um ponto em que se pode 
observar a tentativa de interferência governamental na sociedade brasileira, 
sendo o Esporte normatizado, entre outras funções, no auxílio do controle 
social, prestando um serviço na relação do poder político e administrativo. 
(PIMENTEL; MEZZADRO, 2007, P.8). 

 

Em 1937, o governo de Getúlio Vargas já tinha pretensões de nacionalizar o 

país e uma mudança na denominação de entidades e estabelecimentos de todos os 

tipos foi iniciada (MACEDO, 2008). Entre 1937 e 1945, o Brasil foi marcado por um 

projeto nacionalista implantado por Getúlio Vargas, um período de construção da 

identidade nacional, que propunha uma pátria una, indivisa e coesa. Os grupos étnicos 

que não se enquadravam nesse discurso tornaram-se indesejáveis e passaram a ser 

percebidos como entraves à construção da nação. 

O governo, então, investiu na assimilação e na erradicação dos chamados 

quistos raciais (DOS SANTOS, 2007). Neste processo estavam incluídos os clubes 

sociais, formados por diversas etnias, e alguns com times de futebol que disputavam 

campeonatos ligados a Liga Paulista de Football (LPF) ou a Associação Paulista de 

Sports Athleticos (ASPA) (MACEDO, 2008). 

O projeto político de construção de uma identidade nacional tinha entre outros 

motivos, o grande número de imigrantes que vieram para o Brasil entre 1880 até a 

década de 1930, sendo que as duas maiores etnias eram os italianos e alemães 

(LESSER, 2001) entre os quais aconteceria a Segunda Guerra Mundial. Aos 

imigrantes foi proibido organizar, criar ou manter sociedades, fundações, clubes e 

traçar qualquer vínculo com as entidades estrangeiras: 
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Organizar, criar ou manter sociedades, fundações, companhias, clubes e 
quaisquer estabelecimentos de caráter político, ainda que tenham por fim 
exclusivo a propaganda e a difusão, entre os seus compatriotas de ideias, 
programas ou normas de ação de partidos políticos de país de origem. A 
mesma proibição estende-se ao funcionamento de sucursais e filiais, ou de 
delegados, prepostos, representantes e agentes da sociedade, fundações, 
companhias, clubes e quaisquer estabelecimentos desta natureza que 
tenham no estrangeiro a sua sede principal ou de direção. (Decreto n.383, de 
18/04/1938, Art.2º). 

 

Segundo Macedo (2008) a preocupação do governo para com as associações 

era proporcional à quantidade de imigrantes residentes no Brasil, e em específico na 

cidade de São Paulo, pois 35,4% de sua população total eram constituídos de 

imigrantes (Araújo, 2000). Como os pressupostos básicos do CND eram a fiscalização 

e a orientação das atividades esportivas, por intermédio de pessoas de elevada 

expressão cívica, passava-se a ideia da construção da identidade nacional através do 

Esporte. 

Os termos “fiscalizar” e “orientar” as atividades esportivas, já demonstram a 

iniciativa do controle da sociedade, passando a ideia da construção da “identidade – 

nós” cívica e nacional. Este é mais um ponto em que se pode observar a tentativa de 

interferência governamental na sociedade brasileira, sendo o Esporte normatizado, 

entre outras funções, no auxílio do controle social, prestando um serviço na relação 

do poder político e administrativo. 

Segundo a lei, o mandato dos membros do CND era de um ano e não seria 

vedada, por lei, a recondução. Eles tinham acesso livre em qualquer centro de 

atividade desportiva, com as distinções devidas. Quanto ao funcionamento, o CND 

reunia-se em sessões ordinárias, semanalmente, ou em sessões extraordinárias, 

quando convocado pelo Ministro da Educação e Saúde ou pelo próprio presidente. 

As sessões do CND eram compostas de: expediente; ordem do dia; interesses 

gerais dos desportos. Entende-se por expediente a leitura e votação da ata anterior; 

na sequência, a leitura dos documentos que chegaram até o CND e as informações 

que o presidente tiver anotado. As sessões do CND poderiam prolongar-se por duas 

horas e seriam prorrogadas se a maioria dos conselheiros votasse a favor. 

Ao presidente do Conselho Nacional de Desporto, entre quinze competências 

descritas, competia: presidir às sessões; convocar as sessões extraordinárias, 

diretamente, ou de ordem do Ministro da Educação e Saúde; encaminhar as 

discussões; cumprir e fazer cumprir as deliberações ao CND e fiscalizar a sua 

execução, bem como fazer respeitar as disposições do regimento; dar aplicações aos 
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recursos orçamentários à disposição do CND; apurar votações; promover a 

instauração de inquéritos; delegar poder a qualquer um dos membros  do Conselho e 

propor alteração do regimento ao Ministro da Educação e Saúde. 

Com o entendimento das finalidades da criação do CND e da sua atuação e 

funcionamento, com base no Decreto-lei 3.199 de 1941, capítulo II – Da Organização 

Geral dos Desportos foram encontrados nos Art.9º; Art. 10º; A rt.11º e nas Atribuições 

das Confederações e federações esportivas, indicações de como o esporte foi 

concebido por lei, e como foram conceituadas e caracterizadas as organizações de 

administração do esporte nacional: as confederações e federações esportivas. 

 

2.7.2 O Decreto-Lei 3.199/1941 e a Organização Geral dos Desportos: as 

confederações e federações esportivas 

 

Segundo os Art. 9º; 10º; do Cap. II d Lei 3199/41 foi determinado que a 

administração de cada ramo esportivo, “far-se-á, sob a alta superintendência do 

Conselho Nacional de Desporto, pelas confederações, federações, ligas e 

associações desportivas”. Os desportos que não tivessem condição de organização 

em função de poucos praticantes, assim como as associações, com ou sem 

reconhecimento internacional, seriam vinculadas ao Conselho Nacional de Desporto 

(CND). 

O Art.11º do Cap. II determina que deveriam ter organização à parte, porém 

relacionados com as confederações e o CND, os desportos universitários, da Marinha, 

os do Exército, e o das forças policiais. Portanto, todas as organizações esportivas no 

país estavam submetidas às regras do CND. e estava sendo criado o Sistema 

Desportivo do País. 

O objetivo de pesquisar as leis do esporte nacional foi conhecer a origem, a 

formatação e a gestão dada às confederações e federações nacionais. Foram 

tabulados, primeiramente os dados e informações encontradas no corpo da lei sobre 

o Conselho Nacional de Esportes. Na sequência as informações que se referem ao 

papel das confederações esportivas no âmbito nacional, entre o período de 1941 

e1966, com o objetivo de compreender a origem e o funcionamento destas 

organizações desde a sua criação. Esse período compreende a publicação das 

seguintes Leis para o esporte: 
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 Decreto-Lei 3.199 de 14/04/1941 – que estabelece as bases de organização 

dos desportos em todo o país; 

 Decreto 9.267 de 16/04/1942 – que aprova o Regimento do Conselho Nacional 

de Desportos; 

 Decreto-Lei 5.698 de 22/07/1943 – que dispõe sobre a cooperação financeira 

da União com as entidades privadas a que se refere o Decreto-lei n.527 de 

1/07/1937. 

 Lei 4.638 de 26 de maio de 1965 – Modifica a redação do art.14 do Decreto-lei 

3.199/1941(que estabelece as bases de organização dos Desportos em todo o 

País). 

 Lei 5.108 de 21 de setembro de 1966 – Institui o Código Nacional de Transito  

Revogação o § 3º do art. 14 do Decreto-lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, 

com a redação que lhe deu a Lei nº 4.638, de 26 de maio de 1965. 

Os Quadros 4; 5; 6; 7; 8 foram construídos a partir dos dados apresentados na 

Lei 3.199/41 sobre as organizações de administração do esporte de alto rendimento, 

que são as confederações esportivas. A Lei 3.199/41 cria, dá funções, submete as 

confederações esportivas à ordem esportiva nacional. As concepções da Lei 

atravessam um período histórico conturbado por mudanças políticas severas, que 

partem do Estado Novo de Vargas e culminam no auge do período da Ditadura Militar 

no Brasil. Posteriormente o período de estudos avança com a publicação da Lei 6.251 

de 08 de outubro de 1975, que instituiu normas gerais sobre os desportos e deu 

providências com a publicação do Decreto 80.228 de 15 de agosto de 1977. 

A estratégia adotada para compilar os dados foi examinar as Leis e tabular os 

assuntos tidos como interessantes para a pesquisa. Primeiramente o que era o CND; 

como funcionavam; os poderes, a organização, etc. O mesmo foi repetido com as 

Confederações e Federações. 

Buscou-se nas leis tudo o que foi prescrito sobre esses temas, que foram 

utilizados na construção de um quadro único, que auxiliou na reunião e compilação 

de dados, ampliando e melhorando a visão sobre as organizações esportivas 

nacionais. No corpo da Lei as informações são inúmeras, sobre vários assuntos, que 

são citados concomitantemente no mesmo artigo, o que confunde o leitor, na sua 

primeira leitura. 
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A partir deste quadro principal, que está anexado ao trabalho, foram 

construídos os Quadros 4, 5 6, 7 e 8 a fim de ordenar as informações encontradas 

sobre a origem, os conceitos, os poderes, e funções das entidades esportivas. A 

caracterização das organizações seguiu o princípio cronológico para ordenar os 

conceitos e definições que foram criados por leis, que deram origem às categorias, 

que, após a formatação, puderam melhorar a visão, inicialmente, para a pesquisadora, 

sobre as várias organizações e temas pesquisados. As categorias iniciais foram: 

1. As primeiras confederações instituídas; 

2. A origem e a extinção das organizações de administração 

do esporte: como estas organizações esportivas foram formadas; quais 

os requisitos que teriam que cumprir para a sua formação; como seriam 

extintas; 

3. A hierarquia: como os poderes estavam estabelecidos 

nestas organizações internamente e externamente; 

4. A função: quais as funções das organizações esportivas; 

5. A tipologia ou o caráter das organizações esportivas; as 

confederações eram todas iguais, independente da modalidade 

abrangida por ela? 

6. As atribuições: o que se esperava que as confederações 

fizessem para cumprir o seu papel no sistema esportivo nacional? 

No Quadro 4 foram compiladas, segundo a Origem, as primeiras confederações 

constituídas no Brasil segundo a Lei 3.199/1941.  

No Quadro 5 foram estudadas a hierarquia e a criação e extinção das 

Confederações Esportivas. 

No Quadro 6 a função, a criação e supressão das confederações 

No Quadro 7 foi constatado que foram concebidos vários modelos de 

confederações, para atender as necessidades que existiam na época sendo criada a 

categoria chamada de Tipologia ou caráter da organização. Este conceito de” caráter” 

foi encontrado no Decreto-lei 80.228/1977 para tratar da Confederação especializada 

ou eclética e a CBD – um tipo de Confederação que abrangeu um grande número de 

modalidades esportivas, com o foco principal no futebol (Lei 3199/1941 até 1965). 

No Quadro 4 foram relacionadas as Atribuições pertinentes às Confederações 

Esportivas, segundo a Lei 3199/1941e seus desdobramentos até 1965. 
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Quadro 4: AS PRIMEIRAS CONFEDERAÇÕES EXISTENTES E CONSTITUÍDAS 

Fonte: Elaborado pela autora: Decreto-Lei nº 3199/41 - Capítulo III - Das Confederações Desportivas 
 

Todas estas seis confederações foram reconhecidas por meio da Lei 3.199 em 

04/04/1941. A Confederação Brasileira de Desportos (CBD) assumiu diversas 

modalidades esportivas, que ainda não tinham suas próprias confederações. Cabia-

lhe como maior incumbência, determinada na Lei 3199/41, no parágrafo 2º do Art.16: 

desenvolver, e ter como alvo e foco “o foot-ball”, que constituía o desporto básico e 

essencial da Confederação Brasileira de Desportos. 

O Quadro 5 apresenta, primeiramente, a hierarquia dos poderes estabelecida 

no sistema esportivo que fora criado, considerando que o CND é o órgão de controle 

posto acima das Confederações, que são as entidades máximas dos desportos 

nacionais e abaixo da presidência da República.  

 

Art. 1 Fica instituído, no Ministério da Educação e Saúde, o Conselho Nacional de Desportos, 
destinado a orientar, fiscalizar e incentivar a prática dos desportos em todo o país. (Lei 3.199/41); 

Art.4 – O Presidente da República designará, dentre os membros do CND, aquele que deverá 
exercer as funções de presidente. 

Art. 6 – Haverá, em cada Estado ou Território, um Conselho Regional de Desportos (CRD) que será 
composto de cinco membros, nomeados pelo respectivo governo, pelo prazo de um ano, não sendo 

Art. 15. Consideram-se, desde logo, constituídas, para todos os efeitos, as seguintes Confederações 
Desportivas: 

Ar 

I – Confederação Brasileira de Desportos. 

Il – Confederação Brasileira de Basket-ball, fundada em 25/12/1936. 

III – Confederação Brasileira de Pugilismo, fundada em 03/08/1935. 

IV – Confederação Brasileira de Vela e Motor. 

V – Confederação Brasileira de Esgrima, fundada em 1927. 

VI – Confederação Brasileira de Xadrez, fundada em 16/11/1924. 

Parágrafo único. A Confederação Brasileira de Desportos (CBD)compreenderá o foot-ball, o tênis, 
o atletismo, o remo, a natação, os saltos, o water-polo, o volley-ball o hand-ball, e bem assim 
quaisquer outros desportos que não entrem a ser dirigidos por outra confederação especializada 
ou eclética ou não estejam vinculados a qualquer entidade de natureza especial nos termos do 
art. 10 deste decreto-lei; as demais confederações mencionadas no presente artigo têm a sua 
competência desportiva determinada na própria denominação. 
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vedada a recondução (Lei 3.199/41) Um dos membros será indicado pelo Conselho Nacional de 
Desportos. 

Art.7 – Compete essencialmente ao CRD cooperar com o CND para a realização de suas finalidades, 
bem como funcionar como órgão consultivo do Governo do Estado ou Território em tudo o que disser 
respeito proteção a ser por este dada, aos esportes. (Lei 3.199/41). 

Art.8 – O regime da organização e funcionamento de cada conselho regional de desportos constará 
do regimento, decretado pelo governo no respectivo Estado ou Território ouvido o Conselho Nacional 
de Desportos. (Lei 3.199/41).  

Art.12 – As confederações, imediatamente colocadas sob a alta superintendência do Conselho 
Nacional de Desportos, são a entidades máximas de direção dos desportos nacionais (Lei. 3199/41 

Art.25 – As confederações são órgãos de execução das decisões do CND, a cuja secretaria prestará 
as informações que lhes forem pedidas no prazo determinado. (Cap. VI Lei 9267). 

Art. 18 – As federações, filiadas às confederações, são os órgãos de direção dos desportos em cada 
uma das unidades territoriais do país (Distrito Federal, Estados, Territórios) (Lei 3.199/41) 

Art. 24 –al As associações desportivas, entidades básicas da organização nacional dos desportos, 
constituem os centros em que os desportos são ensinados e praticados. As ligas desportivas, que 
tem caráter facultativo, são entidades de direção dos desportos, na órbita municipal. 

 

Quadro 5: A HIERARQUIA DO DESPORTO NACIONAL 
Fonte: Quadro elaborado pela autora. Lei 3.199/41 e Lei 9.267/1942 

 

No Art. 25 - Disposições Gerais, do Capítulo VI do Regimento do Conselho 

Nacional de Desportos, as confederações são definidas como órgãos de execução 

das decisões do CND, a cuja secretaria deveria prestar as informações que lhes 

fossem pedidas no prazo determinado. Nesta hierarquia estabelecida por lei, constata-

se um sistema fechado e controlado, onde todas as informações eram levadas ao 

homem de confiança da presidência da República: o presidente do CND, que era 

escolhido pelo próprio Presidente e atuava ao lado do Ministro da Educação e Cultura. 

O CND interferia nos Governos Estaduais e municipais onde atuava por meio dos 

Conselhos Regionais do Desporto, que controlavam as federações, as ligas e as 

associações da prática desportiva.  

Examinando as leis foi constatado que existia uma hierarquia de poder: 

primeiramente o Presidente da República; na sequência o Ministro da Educação e 

Saúde e a presidência do CND, logo abaixo as confederações; nos Estados o 

Conselho Regional de Desporto, as federações; as ligas e os clubes. À luz da lei havia 

procedimentos a seguir para a criação e aprovação de funcionamento de uma nova 

confederação, bem como os procedimentos para a extinção das mesmas que estão 

compiladas no Quadro 6: 
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Art. 9 – A administração de cada ramo desportivo, ou de cada grupo de ramos desportivos reunidos 
por conveniência de ordem técnica ou financeira, far-se-á, sob a alta superintendência do Conselho 
Nacional de Desportos, nos termos do presente decreto-lei, pelas confederações, federações, ligas 
e associações desportivas. (Cap. II – Da Organização Geral dos Desportos – Lei 3.199/1941) 

Art. 13. As confederações serão especializadas ou ecléticas, conforme tenham a seu cargo um só 
ramo desportivo ou um grupo de ramos desportivos reunidos por conveniência de ordem técnica ou 
financeira. (Lei 3.199/1941). 

Art. 14 Não poderá organizar-se uma federação especializada ou eclética, sem que concorram, pelo 
menos três federações, que tratem do desporto ou de cada um dos desportos que ela pretende 
dirigir, nem entrará a funcionar: sem que haja obtido a correspondente filiação internacional (Lei 
3.199/41) e com a alteração realizada por Lei 4638 em 1965 “sem a devida autorização do Conselho 
Nacional de Desportos”. 

Art. 16. Periodicamente, de três em três anos, contados da data da sua instalação, o Conselho 
Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta da confederação ou da maioria 
das federações interessadas, examinará o quadro das confederações existentes e julgará da 
conveniência de propor ao Ministro da Educação e confederações novas, quer a supressão de 
qualquer das confederações existentes (Lei 3.199/41). 

§ 1º A criação de uma nova confederação justificar-se-á sempre que o ramo desportivo ou o grupo 
de ramos desportivos, que entre a constituí-la, tenha alcançado no país grande desenvolvimento e 
não ocorra em contrário nenhum motivo relevante; a supressão de uma confederação existente só 
se fará quando ficar demonstrado que lhe faltam os elementos essenciais de proveitosa existência. 

§ 2º No exercício da atribuição que lhe confere o presente artigo, o Conselho Nacional de Desportos 
terá em mira que o foot-ball constitui o desporto básico e essencial da Confederação Brasileira de 
Desportos. 

§ 3º A criação de confederação nova ou a supressão de confederação existente far-se-á, por decreto 
do Presidente da República. 

 

Quadro 6: A função, a criação, supressão das confederações esportivas constituídas  
Fonte: elaborado pela autora: Decreto-Lei nº 3.199/41 e Lei 4638/1965 

 

Resumindo e reunindo as informações sobre hierarquia, função, criação, 

tipologia e extinção das confederações no Período entre 1941 e 1965, quanto às 

confederações obtivemos as seguintes informações: 

I. As Confederações foram instituídas na forma da lei para exercerem o poder e 

constituídas por ela e somente a Lei poderia destituí-las do poder. 

II. As Confederações e a hierarquia: As confederações foram consideradas as 

entidades máximas de direção dos desportos nacionais, porém eram 

comandadas diretamente pelo Conselho Nacional de Desportos (CND) e 

consideradas como órgãos de execução das decisões do CND.  

III. Quanto à origem, as confederações poderiam ser constituídas se: 

 Fosse justificada a sua existência em função do desenvolvimento da 

prática de uma modalidade esportiva em três estados diferentes ou de 
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várias modalidades esportivas que iriam constituir uma nova 

Confederação.  

 Três federações estaduais que praticassem a mesma modalidade 

poderiam dar origem a uma confederação nacional especializada; três 

federações que praticassem modalidades diferentes poderiam dar 

origem a uma Confederação eclética. 

 A criação de uma nova confederação, uma vez aprovada pelo Conselho 

Nacional de Desporto, deveria buscar a filiação à respectiva Federação 

Internacional.  

 A extinção e a existência da nova confederação passariam a vigorar 

após a publicação de decreto, assinado pelo presidente da República.  

IV. Quanto à extinção das confederações: 

 De três em três anos, após a instalação do Conselho Nacional de 

Desporto, por iniciativa do próprio CND ou a pedido das federações 

havia um exame no quadro das confederações existentes e o Conselho 

Nacional de Desporto proporia ou não ao Ministro da Educação, a 

possibilidade de criação de uma nova ou a extinção de uma 

confederação existente.  

O Quadro 7 demonstra que as confederações não apresentavam a mesma 

tipologia, isto é, poderiam ser especializadas ou ecléticas e ainda havia a CBD que 

tinha muitas modalidades para gerir, mas com o foco principal no futebol. 

 
Art. 14. Não poderá organizar-se uma confederação especializada ou eclética, sem que 
concorram pelo menos três federações que tratem do desporto ou de cada um dos desportos, que 
ela pretenda dirigir; nem entrará a funcionar sem que haja obtido a correspondente filiação 
internacional. 

Art. 14 Não poderá organizar-se uma Confederação especializada ou eclética, sem que concorram 
pelo menos, três Federações que tratem do desporto ou de cada um dos desportos que ela pretenda 
dirigir, nem entrará a funcionar sem a devida autorização do Conselho Nacional de Desportos. 
(Redação dada pela Lei nº 4.638, de 1965). 

§ 1º Caberá às Confederações instituídas na forma da lei o exercício do poder desportivo no território 
nacional, a representação das suas atividades no exterior e o intercâmbio com as entidades 
internacionais. (Incluído pela Lei nº 4638, de 1965). 

§ 2º Os Códigos Desportivos elaborados pelas Confederações, para serem aplicados no País como 
regulamentação das suas atividades, devem ser previamente submetidos à aprovação do Conselho 
Nacional de Desportos e à homologação do Ministro da Educação e Cultura. (Incluído pela Lei nº 
4638, de 1965). 
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 § 3º Cumpre às Confederações, como entidades superiores do desporto nacional, a representação 
das suas atividades junto aos órgãos governamentais; a atribuição e a responsabilidade do 
processamento das franquias aduaneiras concedidas legalmente, relativas ao setor de sua 
competência, bem como a expedição dos documentos necessários estabelecidos em convenções 
internacionais reconhecidas no País. (Incluído pela Lei nº 4638, de 1965) (Revogado pela Lei nº 
5108, de 1966). 

Quadro 7: TIPOLOGIA OU CARÁTER DA CONFEDERAÇÃO DESPORTIVA 
Fonte: elaborado pela autora. Decreto-Lei nº 3199/41 e Lei nº 4.638/1965 

 

V. Quanto à tipologia ou caráter, as confederações poderiam ser ecléticas ou 

especializadas. As Confederações ecléticas eram aquelas que possuíam “um 

grupo de ramos desportivos”, ou modalidades esportivas que poderiam estar 

reunidas por conveniência de ordem técnica ou financeira, sob a autorização 

do CND. As Confederações especializadas eram aquelas que cuidavam 

apenas de modalidades pertencentes a mesma federação internacional, por 

exemplo: Federação Internacional de Basquetebol, a correspondente seria 

Confederação Nacional ou Brasileira de Basquetebol.  

O Quadro 8 reúne os aspectos que definem as atribuições das Confederações 

esportivas, conforme a lei, entre o período de 1941 a1966: 

 

Art. 14 Não poderá organizar-se uma Confederação especializada ou eclética, sem que concorram 
pelo menos, três Federações que tratem do desporto ou de cada um dos desportos que ela pretenda 
dirigir, nem entrará a funcionar sem a devida autorização do Conselho Nacional de Desportos. 
(Redação dada pela Lei nº 4.638, de 1965). 

§ 1º Caberá às Confederações instituídas na forma da lei o exercício do poder desportivo no 
território nacional, a representação das suas atividades no exterior e o intercâmbio com as 
entidades internacionais. (Incluído pela Lei nº 4638, de 1965). 

§ 2º Os Códigos Desportivos elaborados pelas Confederações, para serem aplicados no País como 
regulamentação das suas atividades, devem ser previamente submetidos à aprovação do Conselho 
Nacional de Desportos e à homologação do Ministro da Educação e Cultura. (Incluído pela Lei nº 
4638, de 1965). 

 § 3º Cumpre às Confederações, como entidades superiores do desporto nacional, a 
representação das suas atividades junto aos órgãos governamentais; a atribuição e a 
responsabilidade do processamento das franquias aduaneiras concedidas legalmente, 
relativas ao setor de sua competência, bem como a expedição dos documentos necessários 
estabelecidos em convenções internacionais reconhecidas no País. (Incluído pela Lei nº 4638, 
de 1965) (Revogado pela Lei nº 5108, de 1966). 

Art. 17. As atribuições de cada confederação, assim como sistema de sua organização e 
funcionamento, deverão ser definidas nos respectivos estatutos. 

Parágrafo único. Os estatutos iniciais de cada confederação, e as suas sucessivas reformas, 
só entrarão a vigorar depois de aprovados pelo Conselho Nacional de Desportos, em parecer 
homologado pelo Ministro da Educação e Saúde. 

Quadro 8: ATRIBUIÇÕES DAS CONFEDERAÇÕES NACIONAIS DESPORTIVAS 
Fonte: Elaborado pela autora: Decreto-Lei nº 3.199/1941; Lei 4.638/1965; Lei 5108/1966 
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VI. Quanto às atribuições coube às confederações: 

 Exercer o poder desportivo no território nacional, sempre sob a vigilância 

do Conselho Nacional de Desporte. 

 Representar as suas modalidades esportivas junto aos órgãos 

governamentais. 

 A representação nacional das suas atividades esportivas no exterior, 

sendo filiada à respectiva Federação Internacional da modalidade 

esportiva. 

 A atribuição de responsabilidade no processamento das franquias 

aduaneiras, concedidas legalmente, relativas ao setor de sua 

competência. 

 Expedição de documentos necessários, estabelecidos em convenções 

internacionais, reconhecidas no país. 

 Ter estatutos e neles configurar e definir seus poderes, deveres, sistema 

de organização e administração. 

 Submeter os estatutos iniciais e suas reformas subsequentes ao CND 

para serem aprovados e só entrariam em funcionamento após o parecer 

do ministro da Educação e Saúde. 

As Confederações desempenhavam o seu papel exercendo o poder desportivo 

no território nacional, representando o Brasil, com a respectiva modalidade desportiva 

no exterior nas competições e eventos internacionais; realizando intercâmbios 

internacionais, sempre sob o olhar do Estado e dos representantes nomeados por ele, 

para fiscalizar e controlar as atividades destinadas às organizações. Todas as ações 

eram controladas e subvencionadas pelo Estado. 

Na lei 3.199/41 é evidente que a Confederação Brasileira de Desportos, 

atualmente, Confederação Brasileira de Futebol, embora criada para incluir o “foot-

ball, o tênis, o atletismo, o remo, a natação, os saltos, o water-polo, o volley-ball o 

hand-ball,” ou qualquer outra modalidade que aparecesse no futuro, sem estrutura 

organizacional, trataria especialmente do futebol.  

Ao futebol estaria sendo dada toda a atenção do Sistema Nacional de Desporto, 

pois, “o foot-ball constitui o desporto básico e essencial da Confederação Brasileira 

de Desportos” (Decreto-lei 3199/41). Segundo Melo Filho (1995, p.26) ao analisar a 
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Lei 3.199/41, ele a interpreta como a primeira lei orgânica do futebol brasileiro, além 

de considerar que as associações desportivas exerciam atividades de caráter cívico:  

 

Como a primeira lei orgânica do futebol brasileiro, o Decreto-Lei 3.199/1941 
nos seus 61 dispositivos, cuidou dos mais variados aspectos, traçando o 
plano de sua estruturação, regulamentando as competições desportivas, 
adotando medidas de proteção, consagrando o princípio de que as 
associações desportivas exerciam atividades de caráter cívico, dispondo 
sobre a adoção de regras internacionais, proibindo o emprego de capitais 
com o objetivo de auferir lucros, impondo a obrigatoriedade da atenção aos 
desportos amadores às associações que mantivessem o profissionalismo, de 
modo a evitar o efeito desportivo predatório. 

 

Com efeito, a Lei Nº 9.615, conhecida como Lei Pelé (Brasil, 1998), cinquenta 

e sete anos depois, também foi criada com foco no futebol, agregando os demais 

esportes e legislando em favor de uma única modalidade e confederação: a Lei 

9.615/1998 foi desenvolvida a princípio, apenas para a organização da prática e 

regulamentação do profissionalismo do futebol brasileiro.  

Em 1970 a Divisão de Educação Física tornou-se o Departamento de Educação 

Física e Esporte, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). O Conselho 

Nacional de Desportos em 1975, por meio da Lei nº. 6.251 teve sua força ampliada, 

tornando-se os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do esporte no Brasil. Em 

resumo, o CND passava a ter o poder absoluto no setor (ALVES; PIERANTI, 2007). 

Em 1978 passou a ser Secretaria Nacional de Esportes. O próximo período de estudos 

abrange as Leis 6.251/1975 e o Decreto-Lei 80.228/1977 que a regulamentou. 

 

2.7.3 A Lei 6.251/1975 – Institui Normas Gerais sobre o Desporto e o Decreto-Lei 

80.228 de 1977 que a regulamenta 

 

Na sequência, a Lei 6251 de 8/10/1975 instituiu as normas gerais sobre o 

desporto e o Decreto-Lei 80.228, de 5/08/1977 a regulamentou. Foram destacadas no 

Quadro 7 as confederações constituídas no Art. 36 do Capítulo II – Das 

Confederações Desportivas, Lei 80.228/77; no Quadro 8 as mudanças na Lei nº. 

3199/41 realizadas por meio do Decreto 80.228/77, sobre as Confederações 

esportivas. 

Neste período, o desporto foi definido na Lei 6.251/75 como a atividade 

predominantemente física, com a finalidade competitiva, exercitada segundo regras 
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pré-estabelecidas (Art. 2). Segundo o art. 4 da Lei 6.251, observadas as disposições 

legais, a organização para a prática dos desportos será livre a iniciativa privada, que 

merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos. 

É criado, oficialmente, por lei, o Sistema Esportivo Nacional, que é composto 

por órgãos públicos e entidades privadas que dirigem, orientam, supervisionam, 

coordenam, controlam ou proporcionam a prática do desporto no País. As formas de 

organização do desporto nacional são, segundo a Lei 6.251: I – Comunitária; II – 

Estudantil; III – Militar e IV Classista.  

O Desporto Comunitário é o desporto que agrega o que é tratado hoje como 

esporte de alto rendimento, reconhecido por lei como desporto comunitário, 

amadorista ou profissional, que abrange as atividades das associações, ligas, 

federações, confederações e do Comitê Olímpico Brasileiro, todos integrantes do 

Sistema Desportivo Nacional.  

No desporto comunitário a administração de cada ramo esportivo ou de cada 

grupo de ramos desportivos, reunidos por conveniência de ordem técnica ou 

financeira, far-se-á sob a supervisão do CND, nos termos da lei 6251/1975 e do 

Decreto 80.228/77, pelas confederações, federações e ligas. O Quadro 9 apresenta a 

relação das entidades de administração nacional de Desportos existentes até 1977: 

 

Art.36 - São reconhecidas como constituídas, para todos os efeitos, as seguintes confederações: 
  

I. Confederação Brasileira de Desportos – CBD; 
II. Confederação Brasileira de “Basketeball” – CBB; 

III. Confederação Brasileira Pugilismo – CBP; 
IV. Confederação Brasileira de Vela e Motor – CBVM; 
V. Confederação Brasileira de Esgrima – CBE; 
VI. Confederação Brasileira de Caça e Tiro – CBCT; 
VII. Confederação Brasileira de Xadrez – CBX; 
VIII. Confederação Brasileira de Hipismo – CBH; 
IX. Confederação Brasileira de Tiro ao Alvo – CBTA; 
X. Confederação Brasileira de Motociclismo – CBM; 
XI. Confederação Brasileira de “Volley-Ball” – CBV; 
XII. Confederação Brasileira de Tênis – CBT; 
XIII. Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA; 
XIV. Confederação Brasileira de Judô – CBJ; 
XV. Confederação Brasileira de Golfe – CBG; 
XVI. Confederação Brasileira de Desportos Universitários – CBDU; 

 

Quadro 9: O RECONHECIMENTO DAS CONFEDERAÇÕES CONSTITUÍDAS EM 1977 
Fonte: Elaborado pela autora: Decreto-Lei 80.228 de 25 de agosto de 1977 
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Foram dezesseis confederações reconhecidas como instituídas, portanto dez a 

mais do que em 1941. A Confederação Brasileira de Desportos (CBD) era formada 

pelo futebol e os demais desportos que não eram dirigidas por outra confederação 

eclética ou especializada (§1º do Art.36 – Das Confederações Desportivas – Lei 

80.228/77) 

Quanto a hierarquia o Art. 42 da Lei 6.251/75 apresenta o Conselho Nacional 

de Desporto como o órgão normativo e disciplinador do Desporto Nacional. Era o 

órgão ao qual foi dado o poder de opinar sobre a Política Nacional de Educação Física 

e Desporto, quando consultado pelo Ministro da Educação e Cultura. Ao CND 

competia também: 

I. Estudar, propor e promover medidas que tenham por objetivo assegurar 

conveniente e constante disciplina à organização e à administração das 

associações e demais entidades desportivas do País; 

II. Propor ao Ministro da Educação e cultura a expedição, de normas referentes à 

manutenção da ordem desportiva e à organização da justiça e disciplina 

desportivas; 

III. Editar normas complementares sobre desportos, inclusive o desporto 

profissional, observadas, quanto a este, as normas especiais de proteção de 

tais atividades; 

IV. Editar normas disciplinadoras dos Estatutos das entidades integrantes do 

Sistema Desportivo Nacional; 

V. Decidir quanto à participação de delegações desportivas nacionais em 

competições internacionais ouvidas as competentes entidades de alta direção, 

bem assim fiscalizar a sua constituição e desempenho; 

VI. Editar normas gerais sobre transferência de atletas amadores e profissionais, 

observadas as determinações das entidades internacionais de direção dos 

desportos; 

VII. Coordenar a elaboração do Calendário Desportivo Nacional; 

VIII. Baixar normas referentes ao regime econômico e financeiro das entidades 

desportivas, inclusive no que diz respeito aos atos administrativos; 

IX. Disciplinar a participação de qualquer entidade desportiva brasileira em 

competições internacionais; 

X. Baixar instruções que orientem a execução da presente Lei e do seu 

Regulamento pelas entidades desportivas; 
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XI. Praticar os demais atos que lhe são atribuídos por esta Lei. 

Pela primeira vez o Comitê Olímpico Brasileiro é citado nas leis consultadas, 

deixando claro que as competências desta organização deveriam ser observadas 

pelas confederações. Todavia, caberia ao CND supervisionar normativamente e 

disciplinarmente as confederações (Brasil, Lei 80.228/77, Art.34). As confederações 

são as responsáveis pela direção dos desportos nacionais, cabendo-lhes a 

representação no exterior e o intercâmbio com as entidades internacionais 

Quanto à origem elas poderiam ser ecléticas ou especializadas, sendo reunidas 

por conveniência técnica ou financeira podendo funcionar apenas com o 

consentimento do CND. No Quadro 10 estão em evidência quais as atribuições das 

confederações esportivas a partir do ano de 1975.  

 

DECRETO-LEI 80.228/1977 NORMAS GERAIS DO DESPORTO/CONFEDERAÇÕES   

 
ART. 34 – As confederações, sob a imediata supervisão normativa e disciplinar do Conselho 
Nacional de Desportos, são as entidades responsáveis pela direção dos desportos nacionais, 
cabendo-lhes a representação no exterior e o intercâmbio com as entidades internacionais, 
observada a competência do Comitê Olímpico Brasileiro. 
§ único – As confederações serão especializadas ou ecléticas, conforme tenham sob sua 
direção um só ramo desportivo ou um grupo de ramos desportivos, reunidos por 
conveniência de ordem técnica ou financeira. 
ART.35 – Cada confederação especializada ou eclética organizar-se-á mediante a reunião de 
três federações, pelo menos, referentes ao desporto ou a cada um dos ramos desportivos 
cuja direção exerça ou pretenda exercer no País, só podendo funcionar com a prévia 
autorização do Conselho Nacional de Desportos.  
§ único – Cada confederação adotará o Código de regras desportivas e as normas da entidade 
internacional a que estiver filiada e fará com que sejam observadas pelas entidades nacionais 
que lhe estejam direta ou indiretamente filiadas. 
§ 1º - A Confederação Brasileira de Desportos compreenderá o futebol e os demais desportos 
que não venham a ser dirigidos por outra confederação especializada ou eclética, salvo 
determinação em contrário do Conselho Nacional de Desportos.  
§ 2º - As demais confederações enumeradas no presente artigo têm a sua competência 
desportiva determinada na própria denominação. 
Art.37 – O Conselho Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta da 
confederação ou da maioria das Federações Interessadas, poderá reexaminar o quadro das 
Confederações existentes e propor ao Ministério da Educação e Cultura a criação de uma ou 
mais confederações e a supressão, desmembramento ou fusão de qualquer das existentes. 
§ 1º - Aprovada a proposta a que se refere este artigo, a constituição, supressão, 
desmembramento ou fusão da confederação far-se-á por Portaria do Ministro da Educação e 
Cultura.  
§ 2º - Os desportos sob a direção de uma entidade internacional não poderão ser dirigidos, 
no País, por confederações distintas. 
 § 3º - É vedado aos membros de poderes de confederações ou de associações de direção 
nacional integrar poder de entidade direta ou indiretamente filiada, salvo a Assembleia Geral 
e o Conselho Deliberativo. 

Quadro 10: ATRIBUIÇÕES DAS CONFEDERAÇÕES NACIONAIS DESPORTIVAS - 1975 
Fonte: Elaborado pela autora Decreto-Lei nº 80.228 de 25/08/1977 

 
Baseando-se no quadro 10, com o objetivo de ter uma visão geral sobre as 

funções e papel das confederações em espaços de tempo diferentes, 1940 e 1970, 
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foram reaplicadas as categorias: a origem; a hierarquia; a função; a tipologia; as 

atribuições; os poderes; a extinção:  

I. As Confederações e a hierarquia: 

(1941). As confederações foram consideradas as entidades máximas de 

direção dos desportos nacionais, porém eram comandadas diretamente pelo 

Conselho Nacional de Desportos (CND).  

(1970). As confederações estão sob a imediata supervisão normativa e 

disciplinar do Conselho Nacional de Desportos; são as entidades responsáveis 

pela direção dos desportos nacionais, cabendo-lhes a representação no 

exterior e o intercâmbio com as entidades internacionais, observada a 

competência do Comitê Olímpico Brasileiro. 

II. As Confederações e a origem:  

(1941) As Confederações só poderiam existir se houvesse ao menos três 

federações estaduais que já organizassem a modalidade nos seus estados; se 

houvesse também a federação internacional da mesma modalidade. O CND 

deveria autorizar o funcionamento destas organizações que só poderia 

acontecer por decreto do presidente da república. 

(1965) idem, porém o CND deveria autorizar o funcionamento. 

(1970) O CND poderá reexaminar o quadro das confederações existentes, por 

iniciativa própria ou a pedido de outras federações interessadas, ou 

confederações e propor ao Ministério da Educação e Cultura a criação; 

supressão; desmembramento ou fusão de qualquer uma das existentes. Estes 

atos se farão por meio de portarias do Ministro da Educação e Cultura. As 

modalidades esportivas regidas por uma Federação Internacional não poderão 

ser regidas nacionalmente por mais que uma confederação 

III. As Confederações e a extinção:  

Ao CND competia julgar se seria necessário criar uma confederação ou excluí-

la. Uma confederação só deixará de existir quando ficasse demonstrado que 

lhe faltavam os elementos essenciais de proveitosa existência. O julgamento 

sempre cabia ao CND 

IV. A tipologia das Confederações:  

(1940) Quanto à tipologia poderiam ser “especializadas” em uma modalidade 

ou ramo esportivo ou serem constituídas por várias modalidades (por um grupo 

de ramos desportivos), composta por várias modalidades esportivas; foram 
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definidas como “ecléticas” e isto poderia acontecer por conveniência de ordem 

técnica ou financeira. 

(1970). Cada confederação especializada ou eclética organizar-se-á mediante 

a reunião de três federações, pelo menos, referentes ao desporto ou a cada um 

dos ramos desportivos cuja direção exerça ou pretenda exercer no País, só 

podendo funcionar com a prévia autorização do Conselho Nacional de 

Desportos. 

V. As Confederações e seu papel: 

(1941) As Confederações devem exercer o poder desportivo no território 

nacional, representar o Brasil com a modalidade desportiva no exterior; realizar 

intercâmbios internacionais. 

(1970). As confederações são responsáveis pela direção dos desportos 

nacionais cabendo-lhes a representação no exterior e o intercâmbio com 

entidades internacionais, observada a competência do COB. 

VI. As Confederações e os poderes:  

(1940). O estatuto inicial e suas reformas só entrariam em vigor depois de 

aprovados pelo Conselho Nacional de Desportos, em parecer homologado pelo 

Ministro da Educação e Saúde.  

VII. As confederações e suas atribuições; 

(1970). Cada confederação adotará o código de regras desportivas e as normas 

da entidade internacional a que estiver filiada. As entidades que estiverem 

filiadas diretamente ou indiretamente a ela deverão também cumpri-las. 

As confederações devem ser reconhecidas como instituídas conforme a 

competência determinada na própria denominação, exceto a Confederação 

Brasileira de Desporto (CBD) que compreenderá o futebol e os demais 

desportos que não venham a ser dirigidos por outra confederação 

especializada ou eclética, salvo determinação do CND. 

Os desportos sob a direção de uma entidade internacional não poderão ser 

dirigidos no País, por confederações distintas. 

VIII. Sistema de organização e funcionamento serão fixados no tema estatuto da 

organização esportiva: 

(1970). É vedado aos membros de poderes de confederações ou de 

associações de direção nacional integrar poder de entidade direta ou 

indiretamente filiada, salvo a Assembleia Geral e o Conselho Deliberativo. 
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2.7.4 O Decreto-Lei 3.199/1941 e o Controle Administrativo das Confederações e 

Federações esportivas 

 

Foram levantados na Lei 3.199/1941 os procedimentos de controle sobre a 

gestão administrativa e financeira das Confederações e federações esportivas. A lei 

foi examinada com o objetivo de buscar essas referências. Nos artigos 46 ao 61, que 

tratam das Disposições Gerais e Transitórias – Capítulo XIX, foram encontrados como 

foi estabelecida a ordem administrativa:  

O Art.46 reza que toda a matéria relativa à organização desportiva do país 

deverá ser regulada por lei federal e ordena que todas as confederações deverão ter 

sede na Capital da República: as federações, nas capitais dos Estados e as ligas nas 

sedes dos Municípios (Art.47). Lembrando que a sede do governo de Getúlio Vargas 

era o Rio de Janeiro. Uma analogia com o que acontece nos nossos dias: o COB está 

instalado no Rio de Janeiro: a cidade dos Jogos Olímpicos e grande parte das 

Confederações também. 

Segundo o Art.48 da Lei 3.199/41 a entidade esportiva exerce uma função de 

caráter patriótico. É proibido a organização e funcionamento de entidade esportiva, de 

que resulte lucro para os que nela empreguem capitais sob qualquer forma (Art. 48). 

A função executiva, na administração de qualquer entidade esportiva caberá ao 

respectivo presidente (Art.49) e as funções de direção das entidades esportivas não 

poderão ser, de nenhum modo, remuneradas (Art.50). As diretorias das entidades 

esportivas serão compostas por brasileiros natos ou naturalizados; os seus conselhos 

deverão constituir-se de dois terços de brasileiros natos ou naturalizados pelo menos 

(Art.51). 

Somente após um ano, a contar da data de instalação do Conselho Nacional 

de Desportos é que se poderia propor a instituição de uma ou mais confederações 

novas, destinadas à direção de desportos. A declaração de existência de qualquer 

nova Confederação seria feita por decreto do Presidente da República (Art.57). As 

confederações mencionadas no Art. 15 do Decreto 3.199/41 (seis confederações) 

tiveram 90 dias contados a partir da instalação do Conselho Nacional de Desportes, 

para apresentar ao CND, o projeto de seus estatutos, bem como os estatutos das 

federações a elas filiadas (Art.58). 
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2.7.5  O Decreto-Lei 3.199/1941 e a subvenção governamental para as entidades 

esportivas – Decreto-Lei 527/1936 

 

Foram criadas Medidas de Proteção aos Desportos – Cap. VII da Lei 

3.199/1941, que estão fixadas do Art. 37 ao Art. 42, para subvencionar as entidades 

esportivas. De acordo com o Art.38 a União, os Estados e Municípios é que deveriam 

subvencionar as entidades desportivas filiadas direta ou indiretamente ao Conselho 

Nacional de Desportos, com a finalidade de possibilitar a manutenção e o 

desenvolvimento de suas atividades. A subvenção federal seria concedida com 

observância do regime estabelecido pelo Decreto-lei n.527, de 1 de julho de 1938, n. 

693, de 15 de setembro do mesmo ano, e 1500, 9 de agosto de 1939. (§1º, art.38). 

Recorrendo ao Decreto-Lei 527 de 1 de julho de 1938, para entendimento da 

Lei, constatou-se que o objetivo deste Decreto-Lei foi regular a cooperação financeira 

da União com as entidades privadas.  Segundo Gomes (1999, p.93) este Decreto-lei 

foi o primeiro regulador da cooperação financeira da União e as entidades por 

intermédio da Educação e da Saúde, portanto, uma das primeiras iniciativas para o 

tratamento do Terceiro Setor. 

Na sequência o Decreto-Lei 5.698 de 22 de julho de 1943 criou as disposições 

sobre a cooperação financeira da União com as entidades privadas e determinou no 

Art. 1º - Capítulo I – DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM AS 

ENTIDADES PRIVADAS que poderia ser realizada a concessão de subvenções de 

duas formas: ordinária e extraordinária. Segundo os §1º e 2º do Art.1º a subvenção 

ordinária seria anualmente concedida a instituições assistenciais regularmente 

organizadas, para auxiliar a realização dos seus objetivos. A subvenção extraordinária 

seria a que fosse concedida a qualquer entidade de caráter privado, para auxiliar a 

realização de atividades de natureza especial e temporária, e seria atribuída sem 

prejuízo da subvenção ordinária, regularmente processada.  

Poderiam receber a subvenção federal, segundo Art.4º - DAS INSTITUIÇÕES 

QUE PODEM RECEBER SUBVENÇÕES – CAP. II – LEI 5.698/1943 instituições 

como: assistência médica; amparo à maternidade; proteção à saúde da criança, 

educação e reeducação de adultos; amparo a toda sorte de trabalhadores, intelectuais 

ou manuais, etc. e no parágrafo único: “a quaisquer instituições cujo objetivo fosse a 

prestação de outras modalidades de assistência ou de serviço social não consignadas 

neste artigo”. Não seria concedida a subvenção federal à instituição que: 
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a. Dispusesse de recursos suficientes para a manutenção e ampliação de suas 

atividades; 

b. Não tivesse renda ordinária anual inferior a Cr$2.000,00 (dois mil cruzeiros), 

excluída a subvenção federal; 

c. Tivesse a distribuição dos seus benefícios limitada aos próprios membros, ou 

proprietários, e respectivas famílias, e não incluísse no seu estatuto 

disposições expressas relativamente à prestação regular de serviços gratuitos 

a pessoas não pertencentes ao seu quadro social; 

d. Que não estivesse devidamente registrada no Conselho Nacional de Serviço 

Social (CNSS); 

e. Que desenvolvesse atividade com orientação ou tendência contrária aos 

princípios que presidem a organização nacional. 

Somente receberiam a subvenção federal as instituições assistenciais que 

cumprissem os requisitos exigidos por Lei (Art.6 ao Art.13 – DO PROCESSO DE 

CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO – CAPÍTULO III –LEI 5698/43): 

a. Que se achasse legalmente constituída, com personalidade jurídica; 

b. Que tivesse mais de um ano de contínuo funcionamento; 

c. Que se destinasse a alguma das finalidades constantes do art.4º deste 

Decreto-lei; 

d. Que dispusesse de patrimônio e renda regular; 

e. Que não dispusesse recursos próprios suficientes para a manutenção ou 

ampliação de suas atividades. 

De acordo com o § 1º do Art.7º do Cap. III da Lei 5.698/ 1943 a personalidade 

jurídica da entidade que estivesse pleiteando a subvenção deveria ser comprovada 

com uma certidão de registro público e os demais requisitos provados com atestados, 

com firmas reconhecidas, de autoridades federais, preferivelmente do Ministério da 

Educação e Saúde. Ao requerer a subvenção pela primeira vez a instituição deveria 

apresentar três exemplares do seu estatuto e descrição, acompanhado de plantas e 

fotografias das suas instalações. 

O § 4º do Art.7º do Cap. III da Lei 5.698/41 descreve a necessidade da 

instituição apresentar, com o pedido da subvenção, os seguintes documentos: 

1. Relatórios pormenorizados, com os dados numéricos das suas realizações; 

2. Balanço das suas contas no exercício anterior, com demonstração de receita e 

despesa; 



100 
 

3. Relação do pessoal remunerado ou não;  

Os modelos de documentos eram expedidos pelo CNSS, bem como cópia 

autenticada de quaisquer contratos com os governos da União, de Estado ou 

Território, ou de Município, para prestação de serviços. Quando da apresentação do 

requerimento ao ministro da Educação e Saúde, por intermédio do CNSS, a instituição 

deveria declarar especificamente, a aplicação que pretendia dar à subvenção 

requerida (Art.8).  

No art. 13 da Lei 5698/41 são descritos os procedimentos para a prestação de 

contas da aplicação das subvenções, que seriam realizadas de acordo com as 

instruções e modelos expedidos pelo CNSS, que as examinava e aprovava ou não, 

propondo as providências que julgava necessárias. A instituição que não prestasse 

contas ou deixasse de tê-las aprovadas não poderiam receber nova subvenção. 

Os art.14 ao Art.21 – DO PAGAMENTO DAS SUBVENÇÕES – CAPÍTULO IV 

- Lei 5698/1943 previram que os processos referentes a pedidos de subvenção, 

depois de fixadas a importância pelo Presidente da República, seriam encaminhados 

ao CNSS. Os processos eram organizados por Estados e recebiam número. Os 

projetos de decreto-lei de abertura de créditos necessários para pagamento das 

subvenções eram elaborados pelo CNSS e assinados pelo presidente da República, 

por intermédio do Ministério da Educação e Saúde. De acordo com o art.17 o crédito 

aberto para o pagamento das subvenções era registrado pelo Tribunal de Contas e o 

Ministério da Fazenda o disponibilizaria ao CNSS, no Banco do Brasil. 

Nas DISPOSIÇÕES GERAIS – CAPÍTULO IV (Art. 22 ao art.32) da lei 5.698 de 

1943 foi encontrado no parágrafo único do Art.22 que o CNSS promoverá, tanto 

quanto possível, a uniformização dos estatutos das instituições de igual finalidade. 

Isto pode ser uma explicação para a semelhança entre os estatutos das organizações 

esportivas. Esta lei 5.698/1943 é importante neste contexto porque explica o modelo 

de organização e gestão das confederações e federações esportivas, esclarecendo 

como estas organizações, na sua origem, foram pensadas como entidades sociais e 

sustentadas pelo Estado.  

Na sequência o tema fiscalização financeira será tratado segundo o Decreto 

Lei 80.228 de 25/08/977 que regulamenta a Lei n.º 6.251, de 08 de outubro de 1975, 

que institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências na década de 70. 
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2.7.6 Decreto-Lei 80.228 de 25/08/1977, Capítulo VII - A Fiscalização Financeira das 

Entidades Desportivas - Artigos 51º ao 55º.  

 

Os procedimentos estatutários foram construídos pelo CND para que houvesse 

um modelo único de gestão a ser seguido pelas Confederações e Federações a partir 

do Decreto-Lei 80.228 de 25/08/1977, Capítulo VII - A Fiscalização Financeira das 

Entidades Desportivas - Artigos 51º ao 55º. (SE/CENP 1985, v. I). Coube ao Conselho 

Nacional de Desportos e elaboração de normas referentes ao regime financeiro e 

econômico das entidades esportivas: 

 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Desportos uniformizará os modelos 
de contabilidade das entidades desportivas e indicará os livros necessários 
ao registro do movimento econômico e financeiro, inventário do patrimônio e 
transcrição dos atos, deliberações e pareceres dos órgãos de orientação, 
direção, administração e fiscalização (BRASIL, DECRETO-LEI 80.228/77). 
 

Os modelos de contabilidade das entidades desportivas; os livros para o 

registro do movimento econômico, financeiro, inventário do patrimônio e transcrição 

dos atos: deliberações e pareceres dos órgãos de orientação, direção, administração 

e fiscalização foram padronizados.  

 

Art. 52. Em cada entidade integrante da estrutura do desporto comunitário 
existirá, com a finalidade de acompanhar a gestão financeira, um órgão fiscal 
instituído pela respectiva assembleia geral ou pelo conselho deliberativo, 
conforme o caso, na forma do estatuto. 
 

No estatuto da entidade deveria constar um órgão fiscalizador, instituído pela 

Assembleia Geral (AG) ou pelo Conselho Deliberativo (CD). Este órgão fiscal deveria, 

entre outras atribuições que o estatuto poderia atribuir: 

 Examinar mensalmente os livros, documentos e balancetes; 

 Apresentar a AG ou ao Conselho Deliberativo, parecer anual sobre o 

movimento econômico, financeiro e administrativo; 

 Opinar sobre a cobertura de créditos adicionais ao orçamento; 

 Dar parecer sobre o projeto de orçamento; 

 Fiscalizar o cumprimento das deliberações do Conselho Nacional de Desportos 

e praticar os atos que este lhe atribuir. 
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 Denunciar à AG ou ao Conselho Deliberativo, erros administrativos ou qualquer 

violação da lei ou dos estatutos, sugerindo as medidas a serem tomadas, 

inclusive para que possa em cada caso exercer plenamente a sua função 

fiscalizadora; 

 Convocar a AG ou o Conselho Deliberativo quando ocorrer o motivo grave e 

urgente. 

O órgão fiscal deveria se reunir uma vez ao mês e extraordinariamente quando 

necessário, mediante convocação da Assembleia Geral ou Conselho Deliberativo, do 

Presidente da entidade esportiva, dos associados e de qualquer um dos seus 

membros. Não poderiam pertencer ao órgão fiscal, o ascendente, descendente, 

cônjuge, irmão, padrasto e enteado do presidente da respectiva entidade desportiva. 

Segundo o Art. 53 a responsabilidade dos membros do órgão fiscal, por atos 

ou fatos ligados ao cumprimento de seus deveres obedecerá às regras que definem 

a responsabilidade dos membros do órgão administração. Os membros do órgão 

administrativo, bem como os do órgão fiscal, não respondiam pessoalmente pelas 

obrigações que contraíram pela entidade desportiva na prática de ato regular de sua 

gestão, mas deveriam assumir essa responsabilidade pelos prejuízos que causassem 

em virtude de infração de lei e dos estatutos (Art.54). A responsabilidade dos gestores 

e dos membros do conselho fiscal só prescreveriam após dois anos:  

 

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata este artigo prescreve no 
prazo de dois anos, contados da data da aprovação, pela assembleia geral, 
ou conselho deliberativo, das contas e do balanço do exercício em que finde 

o mandato. 

 

O órgão fiscal deveria eleger seu presidente dentre os membros efetivos e 

dispor sobre a organização e funcionamento no regimento interno. 

 

2.7.7 O Decreto-Lei 80.228 - Estatutos das entidades esportivas e a gestão até 1985 

(Art.78 ao Art.90) 

  

No artigo 78º do Decreto-Lei 80.228 exige-se que as organizações esportivas 

registrem os seus estatutos, pois, a existência legal da entidade esportiva começa 
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com a inscrição do ato constitutivo no respectivo Registro Público. Os estatutos das 

Federações ou confederações, e suas eventuais reformas, deveriam ser publicados 

em Diário Oficial, com a aprovação prévia do CND em parecer homologado pelo 

Ministro da Educação e Cultura e só passariam a vigorar após inscrição ou averbação 

no registro público (ART.79). 

O CND deveria apreciar o estatuto da federação e suas eventuais reformas 

após à aprovação pela confederação a que a entidade estivesse filiada. As 

confederações deveriam nominar as federações filiadas em seus estatutos e a cada 

nova integrante, o estatuto deveria ser automaticamente atualizado. O estatuto da 

confederação deveria mencionar o caráter das federações integrantes: especializado 

ou eclético. 

Quanto ao tempo de mandato do presidente e vice, ele não poderia exceder 

três anos e a recondução seria permitida por uma só vez. A função executiva, na 

administração de qualquer entidade esportiva, caberia ao presidente da entidade. Os 

estatutos deveriam obedecer às disposições da Lei 6.251, de 08/10/1975 e cumprir o 

regulamento estabelecido pelo Decreto-Lei 80.228/77:  

I. A denominação, os fins, a datada fundação e a sede da entidade; 

II. Os ramos de desporto que a entidade se propõe a praticar, dirigir ou incentivar, 

e o caráter amadorista ou profissional de qualquer um deles; 

III. Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão de sócios ou filiadas; 

IV. Os direitos e deveres dos associados e filiados; 

V. As fontes de recursos para a manutenção da entidade; 

VI.  A discriminação dos poderes da entidade, as atribuições e o funcionamento de 

cada um deles, a forma da sua constituição, o processo de renovação periódica 

e o prazo dos mandatos; 

VII. As condições para a dissolução da entidade e, neste caso a destinação do 

patrimônio; 

VIII. O modo pelo qual se administra e representa, ativa ou passivamente, judicial e 

extrajudicialmente a entidade;  

IX. As condições para a alteração do estatuto; 

X. A descrição dos seus símbolos, bandeira e uniformes. 

O artigo 87 orienta que os associados deveriam ter direitos iguais, podendo o 

estatuto instituir categorias com vantagens especiais. No parágrafo 87 há uma 

ameaça: sob pena de nulidade, todos os estatutos (confederações, federações e ligas) 
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deveriam obedecer ao sistema de voto unitário na representação das filiadas em 

quaisquer reuniões de seus poderes. O próprio regulamento dá como prazo de 30 

dias, a partir da publicação do Decreto-Lei 80.227, para que o CND padronize o 

sistema de votação nos estatutos das confederações, federações e ligas e estas 

entidades tiveram 90 dias após a publicação do regulamento para adaptarem os seus 

estatutos. 

O Art. 90 exige que os estatutos das entidades esportivas deveriam prever 

normas de administração financeira de modo a garantir que: 

I. Os elementos constitutivos da ordem econômica, financeira e orçamentária 

sejam escriturados em livros próprios ou fichas, comprovados por documentos 

mantidos em arquivos, de conformidade com as disposições legais; 

II. As entidades em que se pratique o desporto profissional, o orçamento e a 

contabilidade sejam feitos a parte e registrados de modo autônomo, garantindo 

tratamento independente ao setor profissional; 

III. Todas as receitas e despesas estejam sujeitas aos comprovantes de 

recolhimento ou pagamento e à demonstração dos respectivos saldos; 

IV. O balanço geral de cada exercício, acompanhado da demonstração dos lucros 

e das perdas, registre os resultados das contas patrimoniais, financeiras e 

orçamentárias. 

As federações esportivas estaduais tinham as mesmas atribuições e 

obrigações administrativas e contábeis, porém o seu poder era sobre o Estado onde 

estava instalada, em relação à modalidade dirigida por ela. Somente com a 

associação de três clubes poderia ser formada uma federação esportiva. Foram 

destacadas no Quadro 11 as atribuições que foram publicadas sobre as Federações 

Estaduais na Lei nº. 3199/1941:  

CAPÍTULO IV 

DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS 
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Art. 18. As federações, filiadas às confederações, são os órgãos de direção dos desportos em 
cada uma das unidades territoriais do país (Distrito Federal, Estados, Territórios). 

Art. 19. Poderão as federações ser especializadas ou ecléticas, segundo tratem de um só, ou 
de dois ou mais desportos. 

Art. 20. As confederações darão filiação, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, a 
uma única federação para cada desporto. 

Art. 21. Sempre que existam, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, pelo menos 
três associações desportivas que tratem do mesmo desporto, ficarão elas sob a direção de 
uma federação, que poderá ser especializada ou eclética. 

Art. 22. No caso de existirem, no Distrito Federal, ou em algum Estado ou Território, apenas 
uma ou duas associações desportivas que pratiquem certo e determinado desporto, filiar-se-
ão à federação ou a uma das federações aí existentes, até que possa constituir-se a federação 
própria, salvo se tal desporto pertencer no número dos que, nos termos do art. 10 deste 
decreto-lei devam ter organização de caráter especial. 

Art. 23. Os estatutos de cada federação regular-lhe-ão competência, organização e 
funcionamento, e deverão, no texto inicial e reformas posteriores, ser aprovados pelo 
Conselho Nacional de Desportos, em parecer homologado pelo Ministro da Educação e 
Saúde. 
 

Quadro 11: ATRIBUIÇÕES DAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS ESPORTIVAS 
Fonte: Elaborado pela autora Decreto-Lei nº 3199/41  

 

2.8 A Constituição Brasileira De 1988 

 

As Constituições Brasileiras de 1934, de 1937 e a de 1947, segundo Parente 

Filho (1989) em nenhum momento dedicaram espaços à Educação Física e ao 

Desporto. Na Constituição Brasileira datada de 24/01/1967, se não é totalmente 

omissa, é pelo menos insuficiente em relação ao Desporto, tendo na letra “q” do inciso 

XVII do Artigo 8º, no Capítulo II, disposto sobre: “As diretrizes e bases na Educação 

nacional; normas gerais sobre o Desporto”.  

A promulgação da Constituição Brasileira atual ocorreu em 05 de outubro de 

1988, no governo de José Sarney, como presidente da República. Quando 

promulgada a Constituição Brasileira, o esporte foi contemplado com o Artigo 217, 

desdobrado em quatro incisos e três parágrafos. Segundo Manoel Antônio Barroso, 

para o Jornal dos Esportes, ele resume a intenção e a prática da Lei, em 05/10/1988 

com estas palavras: 
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...define o esporte e determina o dever do Estado, a autonomia das entidades, 
a destinação dos recursos públicos para o esporte, o tratamento diferenciado 
entre esporte profissional e não profissional, a Justiça Desportiva e a proteção 
e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional, bem como o 
incentivo ao lazer. (TUBINO; REIS, 1989 p.151). 

 

O Brasil passa a conceber o esporte como um direito do cidadão e é dever do 

Estado, promover o esporte/educacional; o esporte/rendimento e o esporte/lazer, 

criando políticas para o seu fomento e o desenvolvimento. Em 1995, Fernando 

Henrique Cardoso criou o Ministério Extraordinário do Esporte e a Secretaria foi 

substituída pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP), o 

esporte deixava de pertencer ao Ministério da Educação. Na sequência foi criado o 

Ministério do Esporte e Turismo que agregou as duas áreas até 2002 e em 2003 o 

presidente Luís Inácio da Silva criou o Ministério do Esporte. (ALVES E PIERANTI, 

2007).  

Atualmente o Ministério do Esporte divide as responsabilidades da gestão do 

Esporte de Alto Rendimento com o Comitê Olímpico Brasileiro, com as Confederações 

Nacionais e com o apoio financeiro da Lei Piva, das Estatais (MINISTÉRIO DO 

ESPORTE, 2012) e de patrocinadores.  

 

2.9 A Lei 9.615/1998 regulamentando o Esporte de Rendimento, como prática 

formal, segundo a Constituição Brasileira/1988  

 

O Art. 217 da Constituição Brasileira de 1988 determina que é dever do Estado 

fomentar as práticas esportivas formais e não formais e a Lei 9.615 de 1998 

caracteriza tais práticas e nomina quais as organizações esportivas que são 

responsáveis por elas. O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e 

deve obedecer às normas gerais da Lei 9.615 de 24/03/1998, inspirada nos 

fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito (Art. 1º, Cap. I Brasil 

(1998)).  

A Lei Nº. 9.615 (Lei Pelé) têm onze Capítulos com 96 artigos, além dos incisos, 

alíneas e parágrafos que dispõem sobre o Desporto, até a data em que foi examinada 

(novembro de 2013). No Brasil, o desporto passa a ser concebido, quanto à natureza 

e finalidade, por meio da Lei 9.615/98, como Desporto: Educacional, de Participação 

e de Rendimento.  
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O desporto de rendimento, praticado segundo as normas gerais da Lei 9.615/98 

e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter 

resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras 

nações (inciso III do art. 3). As organizações de administração nacional e estadual do 

desporto de rendimento são objetos deste estudo. Nem todas as modalidades 

esportivas fazem parte dos Jogos Olímpicos, portanto, há as modalidades olímpicas 

e não olímpicas. 

As organizações esportivas olímpicas são as responsáveis pelo esporte de alto 

rendimento, consideradas como as práticas formais. A prática desportiva formal é 

regulada por normas nacionais e internacionais e por regras de prática desportiva de 

cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do 

desporto (§1º, Cap. I Lei 9615). 

O desporto está posto na Lei 9615/98, respeitando a Constituição como direito 

individual, baseado em doze princípios: 

I. O da Soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da 

prática desportiva; 

II. Da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e 

jurídicas organizarem-se para a prática desportiva; 

III. Da democratização, garantindo em condições de acesso às atividades 

desportivas sem quaisquer distinções ou formas de discriminação; 

IV. Da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a 

capacidade e interesse comum de cada um, associando-se ou não a entidade 

do setor; 

V. Do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as práticas 

desportivas formais e não formais. 

VI. Da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto 

profissional e não profissional; 

VII. Da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações 

desportivas de criação nacional; 

VIII. Da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser 

autônomo e participante, e fomentado por meio da prioridade dos recursos 

públicos ao desporto educacional; 

IX. Da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, 

educativos dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral; 
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X. Da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento 

harmônicos de sistemas desportivos diferenciados e autônomos para os níveis 

federal, estadual, distrital e municipal; 

XI. Da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, 

quanto à sua integridade física, mental ou sensorial; 

XII. Da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva e 

administrativa. 

O princípio da eficiência é o décimo segundo citado na lei e deve ser atingido 

por meio do estímulo à competência desportiva e administrativa. A lei sinaliza e admite 

que a exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade 

econômica, porém estão sujeitas, especificamente, à observância dos princípios: 

I. Da transparência financeira e administrativa; 

II. Da moralidade na gestão esportiva; 

III. Da responsabilidade social de seus dirigentes; 

IV. Do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional e  

V. Da participação na organização desportiva do país. 

Portanto, a organização desportiva do País, fundada na liberdade de 

associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado 

interesse social, inclusive para os fins dispostos nos incisos I e III do Art. 5º da Lei 

complementar nº 75, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do 

Ministério Público da União.  

Buscando as referências da Lei complementar 75, a fim de entendimento da 

Lei, foi encontrado que segundo os incisos I e III do Art. 5º da Lei Complementar 75, 

são funções institucionais do Ministério Público da União, conforme descritas: 

I - A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 
dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os 
seguintes fundamentos e princípios: 
a) a soberania e a representatividade popular; 
b) os direitos políticos; 
c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; 
d) a indissolubilidade da União; 
e) a independência e a harmonia dos Poderes da União; 
f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios; 
h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à 
administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União. 
III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 
a) o patrimônio nacional; 
b) o patrimônio público e social; 
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c) o patrimônio cultural brasileiro; 
d) o meio ambiente; 
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades 
indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso.  
 

Com estes pontos ressaltados pretende-se entender o interesse do Estado nas 

instituições de administração e prática do esporte formal e não-formal, pertencentes 

ao Terceiro Setor, como associações que fomentam mais do que as modalidades 

esportivas, mas, sim, parte do patrimônio cultural brasileiro, considerando a 

administração e gestão do esporte e suas manifestações como objeto digno de ser 

defendido pela União, na direção do interesse social. 

O Sistema Brasileiro de Desporto tem por objetivo garantir a prática esportiva 

regular e melhorar o padrão de qualidade desta prática. É formado pelo Ministério do 

Esporte, pelo Conselho Nacional do Esporte (CNE) e pelos sistemas de desporto dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizados de forma autônoma e em 

regime de colaboração, integrados por vínculos de natureza técnica específicos de 

cada modalidade esportiva (Brasil, Lei 9.615, 1998 Incisos IV, Art.4º, Seção I, Cap. 

IV). Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro de Desporto as pessoas jurídicas que 

desenvolvam práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e 

formem e aprimorem especialistas. 

O Conselho Nacional de Esporte é o órgão colegiado de normatização, 

deliberação e assessoramento, diretamente ligado ao Ministro de Estado do Esporte. 

É composto por vinte e dois membros indicados pelo Ministro do Esporte, que o 

preside e são indicados para um mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

A função do CNE é: 

I. Zelar pela aplicação dos princípios e preceitos da Lei 9.615; 

II. Oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto; 

III. Emitir pareceres e recomendações sobre as questões desportivas nacionais; 

IV. Propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Ministério do 

Esporte; 

V. Exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas às 

questões de natureza desportiva; 

VI. Aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações, com as 

peculiaridades de cada modalidade; 
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VII. Expedir diretrizes para o controle de substancias e métodos proibidos na 

prática desportiva própria Lei 9.615/98 (§ 1º; 2º; 3º, inciso IV, Art. 4º, Seção I, 

Cap. IV).  

Entretanto, além do Sistema Brasileiro do Desporto há o Sistema Nacional do 

Desporto (BRASIL, LEI 9.615, 1998, seção IV - DO SISTEMA NACIONAL DE 

DESPORTO) que tem por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de 

rendimento, sendo constituído por pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com 

ou sem fins lucrativos, encarregadas da administração, normatização, apoio e prática 

do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva. Compõem o Sistema 

Nacional do Desporto: 

I. O Comitê Olímpico Brasileiro – COB; 

II. O Comitê Paraolímpico Brasileiro; 

III. As Entidades nacionais de administração do desporto; 

IV. As Entidades regionais de administração do desporto; 

V. As ligas regionais e nacionais; 

VI. As entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos 

anteriores. 

VII. A Confederação Brasileira de Clubes 

Portanto, a Lei 9.615 de 1998 caracteriza a prática desportiva de alto 

rendimento como prática desportiva formal, sendo regulada por normas nacionais e 

internacionais e pelas regras da prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas 

respectivas entidades nacionais de administração do esporte. (§ 1º Art. 1º, Cap. I 

Disposições iniciais, Brasil, 1998). A finalidade desta prática é a de obter resultados 

esportivos e integrar pessoas e comunidades do País e estas com outras nações 

(Inciso III, Art.3º Capítulo III – Da Natureza e Das Finalidades do Desporto, Brasil, 

1998). 

Consequentemente, o esporte pode ser praticado de modo profissional e não 

profissional e é regulado no território nacional por Leis, por Federações Internacionais 

de Esportes e por todas as organizações que compõem o Sistema Nacional de 

Esportes. Há uma rede que ordena estas organizações e sob a hierarquia a gestão 

do esporte é realizada. Hierarquia esta, que gera poder e autoridade dentro e fora das 

organizações esportivas, abrindo portas para o poder das decisões sobre os caminhos 

do esporte olímpico, no país e no mundo. A autonomia destas organizações passa a 
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ser relativa, à medida que, a dependência financeira, quer do Estado, como do COB, 

determina quem direciona as decisões.  

Atribuições das entidades de administração do desporto nacional, que 

compõem Sistema Nacional de Esportes, segundo a Lei 9.615/98: 

I. Comitê Olímpico Brasileiro: entidade jurídica de direito privado, compete 

representar o País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual 

natureza, no Comitê Olímpico Internacional e nos movimentos olímpicos 

internacionais, e fomentar o movimento olímpico no território nacional, em 

conformidade com as disposições da Constituição Federal, bem como com as 

disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico Internacional e 

da Carta Olímpica.  

II. As entidades de Administração Nacional do Desporto, nominadas de 

Confederação, são pessoas jurídicas de direito privado, com organização e 

funcionamento autônomo e terão as competências definidas em seus estatutos 

e poderão filiar, nos termos de seus estatutos, entidades regionais de 

administração e entidades de prática desportiva (Art. 16, Seção IV – Do 

Sistema Nacional do Desporto, Cap. IV). As entidades de administração 

nacional são filiadas ao COB. Os presidentes das organizações de 

administração do esporte nacional, as confederações, são os responsáveis por 

eleger o presidente do COB. 

III. As entidades de Administração Regional do Desporto, nominadas de 

Federação, são pessoas jurídicas de direito privado, com organização e 

funcionamento autônomo e terão as competências definidas em seus estatutos. 

Elas são responsáveis por fomentar e organizar as modalidades esportivas nos 

Estados. As entidades de prática desportiva são filiadas à respectiva federação 

e responsáveis pela eleição do seu presidente. Portanto, os presidentes das 

federações elegem o presidente da respectiva confederação. 

O Sistema Nacional do Desporto tem a finalidade de promover e aprimorar as 

práticas desportivas de rendimento. Este sistema reúne 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.  

O Sistema Nacional do Desporto compreende: o Comitê Olímpico Brasileiro-

COB; o Comitê Paraolímpico Brasileiro; as entidades nacionais de administração do 
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desporto (Confederações); as entidades regionais de administração do desporto 

(Federações); as ligas regionais e nacionais; as entidades de prática desportiva filiada 

ou não àquelas referidas nos incisos anteriores; a Confederação Brasileira de Clubes. 

(Brasil, Lei Nº 9.615; Art.13, Seção IV – Do Sistema Nacional do Desporto, Cap. IV). 

O Brasil apresenta uma hierarquia na organização do esporte nacional: O 

Comitê Olímpico Brasileiro denominado COB, é uma associação civil de natureza 

desportiva, pertencente ao movimento Olímpico, de utilidade pública, e sem fins 

lucrativos. A entidade trabalha na gestão técnica administrativa do esporte, atuando 

no desenvolvimento dos esportes olímpicos no Brasil.  

O COB tem a função de agregar as Confederações Nacionais dos Esportes 

Olímpicos, que são entidades vinculadas estatutariamente e que votam na 

Assembleia Eletiva. O COB organiza o desporto de alto rendimento, criando e 

aplicando políticas financeiras na divisão de receitas públicas, advindas de projetos 

sociais, de patrocínios, destinadas para as modalidades que se destacam, trazendo 

medalhas olímpicas para o país. É a entidade máxima do esporte olímpico brasileiro 

e foi fundada em 08 de junho de 1914, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o 

estatuto, com a o objetivo de desenvolver e proteger, conforme a Carta Olímpica, o 

movimento olímpico no território brasileiro.  

O processo de gestão no esporte no COB, portanto, é mais antigo, pois esta 

instituição antecede o Ministério do Esporte, que só foi criado 89 anos depois, no ano 

de 2003. Contudo o esporte nacional foi matéria, desde a década de 30, de outros 

Ministérios, como o da Saúde e Educação e Cultura. Segundo o § 7o da Lei 9615, de 

1998, as entidades nacionais de administração de desporto serão responsáveis pela 

organização dos calendários anuais de eventos oficiais das respectivas modalidades. 

 

2.10 As Entidades de Administração de Esportes – Confederações Nacionais 

segundo a Lei 9615/98 e a Constituição de 1988. 

 

Todas as partes da Lei 9615 de 1998 foram analisados para este estudo: (Art. 

16, do Sistema Nacional do Desporto, Cap. IV e §1º); (Estatutos: Alíneas a, b, c, d, e, 

f, do Inciso II e Inciso I do Art.23 – da Seção IV – Do Sistema Nacional do Desporto, 

Cap. IV); (§ único. Incisos I, II, III, IV, V, Art. 22 - da Seção IV - Do Sistema Nacional 

do Desporto, Cap. IV); (Recursos do Art. 18 e 18 A). (Prestação de contas § único, 
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Art. 24 – Da Seção IV – Do Sistema Nacional do Desporto, Cap. IV); (Calendários e 

eventos§ 7º do Art. 20 – da Seção IV -  do Cap. IV). 

O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, e as entidades 

nacionais de administração do desporto que lhe são filiadas ou vinculadas, constituem 

subsistema específico de Sistema Nacional do Desporto (art.14 – Lei 9615 – redação 

dada Lei 12.395/2011). Compete ao COB e ao Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB o 

planejamento das atividades do esporte de seus subsistemas específicos (§ 2º Art.14 

– Lei 9615). 

As entidades de administração do desporto (COB, Confederações, federações, 

ligas) pertencentes ao Sistema Nacional do Desporto são pessoas jurídicas de direito 

privado, com organização e funcionamento autônomo, e terão as competências 

definidas em seus estatutos (Art.16 – Lei 9615 – redação dada Lei 12.395, de 2011).  

Estas entidades se quiserem ser beneficiadas com isenções fiscais e repasses de 

recursos públicos federais da administração direta e indireta, nos termos do inciso II 

do art. 217 da Constituição Federal de 1988, segundo o Art.18 da Lei 9615, deverão: 

I. Possuir viabilidade e autonomia financeiras; 

II. Atender aos demais requisitos estabelecidos em lei; 

III. Deverão estar em situação regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas; 

IV. Demonstrar compatibilidade entre as ações desenvolvidas para a melhoria das 

respectivas modalidades desportivas e o Plano Nacional do Desporto. 

A verificação do cumprimento das exigências contidas nos incisos de I a V do 

Artigo 18, da seção IV – do Capítulo IV, da Lei 9615/98, cabe ao Ministério do Esporte. 

A Lei 12.868 de 2013, veio acrescentar, com o Artigo 18 A, outras exigências 

para que as entidades de administração do desporto (COB; CPB; entidades nacionais 

de administração do desporto; entidades regionais de administração do desporto; as 

ligas regionais e nacionais; as entidades de prática desportiva; a confederação 

Brasileira de Clubes), componentes do Sistema Nacional do Desporto, possam 

receber os recursos da administração pública federal direta e indireta, que são citados 

a seguir (BRASIL, LEI 9615, 1998, Art.18A): 

I. O presidente ou dirigente máximo da organização, deverá ter o mandato 

máximo de até 4 anos, permitida uma única recondução; 

II. Devem atender as disposições previstas nas alíneas “b” a “e” do § 2º e no § 3º 

do art. 12 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que reza: 
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Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c” da 
Constituição, 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. (Vide artigos 1º e 2º da Mpv 2.189-49, de 2001) 
- (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001).     
§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, 
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais; 
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade 
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit 
em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine 
referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais. (Redação dada pela Lei nº 9718, de 1998). 
 

III. Destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 

IV. Sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e 

financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade 

intelectual e quaisquer outros aspectos da gestão; 

V. Garantam a representação da categoria dos atletas das respectivas 

modalidades no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da 

aprovação de regulamentos das competições; 

VI. Assegurem a existência e a autonomia do conselho fiscal; 

VII. Que as entidades de administração estabeleçam em seus estatutos: 

a. Princípios definidores da gestão democrática;  

b. Instrumentos de controle social; 

c. Transparência da gestão da movimentação de recursos; 

d. Fiscalização interna;  

e. Alternância no exercício dos cargos de direção; 

f. Aprovação das prestações de contas por conselho de direção, precedida por 

parecer do conselho fiscal; 

g. Participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos 

da entidade. 

VIII. As entidades sem fins lucrativos, componentes do Sistema Nacional de 

Desporto devem garantir a todos os associados acesso irrestrito aos 
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documentos e informações relativos à prestação de contas, bem como aqueles 

relacionados à gestão da respectiva entidade de administração do desporto, os 

quais deverão ser publicados na íntegra no sítio eletrônico da organização. 

Caberá ao Ministério do Esporte a verificação do cumprimento das exigências 

contidas nos incisos I a VIII.  

A lei 9.615/1998 evidencia como o poder público caracteriza as entidades de 

administração do esporte e a função dos dirigentes. Para o Estado, segundo Art.82 

da Lei 9.615/98, os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do 

desporto, inscritas ou não no registro de comércio, não exercem função delegada pelo 

Poder público, nem são consideradas autoridades públicas.  

Segundo o art.23 da Lei 9615, os estatutos das entidades de administração do 

desporto, elaborados de conformidade com a lei 9.615, deverão obrigatoriamente 

regulamentar, no mínimo: 

I. Instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos da Lei; 

II. A inelegibilidade de seus dirigentes para o desempenho de cargos e funções 

eletivas ou de livre nomeação de:  

a. De por crime doloso em sentença definitiva; 

b. Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão 

administrativa definitiva; 

c. Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 

d. Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em 

virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária; 

e. Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 

f. Falidos. 

É previsto por lei o afastamento dos dirigentes caso incorram em qualquer uma 

das faltas previstas; 

 

Parágrafo único: Independentemente de previsão estatutária é obrigatório o 
afastamento preventivo e imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso 
incorram em qualquer das hipóteses do inciso II, assegurado o processo 
regular e a ampla defesa para a destituição. 

 

O Art. 24 dispõe sobre a prestação de contas das entidades de administração 

integrantes do Sistema Nacional do Desportos e obriga que sejam submetidas ao 
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parecer dos Conselhos Fiscais, às Assembleias Gerais, para a aprovação final. Todos 

os integrantes das assembleias gerais deverão ter acesso irrestrito aos documentos, 

informações e comprovantes de despesas de contas de que trata este artigo. Os 

processos eleitorais, de acordo com o Art.22 da Lei 9.615 assegurarão: 

I. Colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, 

admitida a diferenciação de valor dos seus votos; 

II. Defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição; 

III. Eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande 

circulação, por três vezes; 

IV. Sistema de recolhimento dos votos imune a fraude; 

V. Acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação. 

Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos votos, este 

não poderá exceder à proporção de um para seis entre o de menor e o de maior valor 

(Parágrafo único). 

O Quadro 12 apresenta as exigências fixadas na Lei 9615, por meio da Lei 

12.868 de 2013 para que as organizações de administração desportiva possam 

receber isenções fiscais e repasses de recursos públicos federais da administração 

direta e indireta, conforme prescreve o Art.217 da Constituição Federal: 

 

Conforme a Lei 9615 de 1998, somente serão beneficiadas com isenções fiscais e repasses 
de recursos públicos federais da administração direta e indireta, nos termos do inciso II do 

art. 217 da Constituição Federal, as entidades do Sistema Nacional de Desporto que: 

 

I - possuírem viabilidade e autonomia financeira; 
III – atendam aos demais requisitos exigidos por Lei; 

IV – Estiverem em situação regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas; 

V – Demonstrarem compatibilidade entre as ações desenvolvidas para a melhoria das 
respectivas modalidades desportivas e o Plano Nacional do Desporto. 

§ único – A verificação do cumprimento das exigências contidas nos incisos I a V deste 
artigo será de responsabilidade do Ministério do Esporte. 

A partir da Lei 12.868 de 2013 Art. 18 A acrescido à Lei 9.615: 

I - seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até 4 (quatro) anos, permitida 1 
(uma) única recondução; 

II - atendam às disposições previstas nas alíneas “b” a “e” do § 2o e no § 3o do art. 12 da Lei 
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997(quanto caso, a competência de fiscalização do conselho 
fiscal e a obrigação do correto registro contábil de receita e despesa deles decorrente.  
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§ 2o A verificação do cumprimento das exigências contidas nos incisos I a VIII do caput deste 
artigo será de responsabilidade do Ministério do Esporte.  

§ 3o Para fins do disposto no inciso I do caput: I - será respeitado o período de mandato do 
presidente ou dirigente máximo eleitos antes da vigência desta Lei;  

II - são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2o (segundo) grau 
ou por adoção.  

§ 4o A partir do 6o (sexto) mês contado da publicação desta Lei, as entidades referidas 
no caput deste artigo somente farão jus ao disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, e nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, caso cumpram os requisitos dispostos nos incisos I a VIII do caput.”  
As prestações de contas anuais de todas as entidades de administração integrantes do 
Sistema Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submetidas, com parecer dos 
Conselhos Fiscais, às respectivas assembleias gerais, para aprovação final.  
§ único. Todos os integrantes das assembleias gerais terão acesso irrestrito aos documentos, 
informações e comprovantes de despesas de contas de que trata este artigo. 

Quadro 12: ISENÇÕES FISCAIS E REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS 
Fonte: elaborado pela autora – Lei 9615 

 

Desde 15 de outubro de 2013, as entidades sem fins lucrativos componentes 

do Sistema Nacional do Desporto, referidas no parágrafo único do art. 13, tiveram 

prazo de seis meses, para estabelecerem nos seus estatutos as mudanças para a Lei 

ser cumprida e somente assim poderão receber recursos públicos federais da 

administração direta ou indireta.  

 

2.11 Os Recursos para o Esporte  

 

São recursos do Ministério do Esporte segundo o art.6 da Lei 9615: 

I. Receitas oriundas de concursos públicos de prognósticos previstos em lei; 

II. Adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, permitido o 

arredondamento dos seus valores feitos nos concursos de prognósticos a que 

se refere o Decreto-Lei 594, de 27 de maio de 1969 e a Lei 6717, de 12 de 

novembro de 1979, destinado ao cumprimento do disposto no art.7, 

a. Segundo a Lei 12.395 destes 4,5% de que trata o inciso II do Art.5, 1/3 

será repassado às Secretarias de Esporte dos Estados, Distrito Federal 

ou, na inexistência destas, aos órgãos, que tenham atribuições 

semelhantes na área do Esporte, proporcionalmente ao montante das 

apostas efetuadas em cada unidade da Federação, para aplicação 

prioritária em jogos escolares de esportes olímpicos e paraolímpicos, 

admitida também sua aplicação nas destinações previstas nos incisos I, 

IV e V do art. 7 desta lei. 
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III. Doações, legados e patrocínios;  

IV. Prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não 

reclamados; 

V. Outras fontes. 

No Art. 7 é dado destino aos recursos do Ministério do Esporte: 

I. Desporto Educacional; 

II. Desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais de 

administração do desporto em competições internacionais, bem como as 

competições brasileiras dos desportos de criação nacional; 

III. Desporto de criação nacional; 

IV. Capacitação de recursos humanos; 

 Cientistas desportivos; 

 Professores de Educação Física; 

 Técnicos de Desporto; 

V. Apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação; 

VI. Construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas; 

VII. Apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a finalidade 

de promover sua adaptação ao mercado de trabalho quando deixar a atividade; 

VIII. Apoio ao desporto para as pessoas com deficiência. 

No Quadro 13 é apresentada a divisão dos recursos advindos da Loteria 

Esportiva. A arrecadação em cada teste da Loteria esportiva, segundo o art. 8 da Lei 

9.615, terá a seguinte destinação 

 

45%  Pagamento dos prêmios, incluindo o valor do Imposto de Renda 

20%  Para a Caixa Econômica Federal para o custeio total da 

Administração dos recursos e prognósticos desportivos; 

10% Para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de práticas 

desportivas constantes no teste, pelo uso de suas denominações, 

marcas e símbolos;  

15% Para o Ministério do Esporte 

10% Para a Seguridade Social 

Quadro 13: DESTINO DOS RECURSOS DA LOTERIA ESPORTIVA 
Fonte: Elaborado pela autora: Art.8 da Lei 9615/1998 

 

Outros Recursos encaminhados ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê 

Paralímpico Brasileiro: 
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I. Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal 

é destinada ao COB e outra igualmente ao CPB, para treinamento e 

competições preparatórias das equipes olímpicas e paraolímpicas nacionais. 

(Art.9 §1º e 2º da Lei 9615). Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos 

Jogos Pan-americanos, a renda líquida de um segundo teste da Loteria 

Esportiva Federal será destinada ao COB, para atendimento das seleções 

nacionais. 

No art.56 da Lei 9.615 fica estabelecido que os recursos necessários ao 

fomento das práticas esportivas formais e não formais a que se refere o art.217 da 

Constituição Brasileira serão assegurados em programas de trabalho específicos dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos 

provenientes de: 

I. Fundos esportivos; 

II. Receitas oriundas de prognósticos; 

III. Doações, patrocínios e legados; 

IV. Prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não 

reclamados nos prazos regulamentares; 

V. Incentivos fiscais previstos em lei; 

VI. Dois por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias 

federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, 

deduzindo-se este valor do montante destinado aos prêmios. (Lei 10.264 de 

2001- Lei Piva) 

VII. Outras fontes 

VIII. 1/6 dos recursos destinados ao Ministério dos Esportes a que se refere o inciso 

II do art. 6 da Lei 9.615, calculado após deduzida a fração prevista no § 2º do 

referido artigo.   

 

2.12 LEI 10.264/2001 – Lei Agnelo-Piva e os recursos para o Desporto 

 

O cenário esportivo nacional tem um marco de mudanças na gestão financeira, 

a partir da criação e promulgação da Lei Federal Nº 10.264, conhecida como a Lei 

Agnelo-Piva em16/07/2001. Esta lei estabeleceu que 2% da arrecadação bruta de 
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todas as loterias federais do país sejam repassadas ao Comitê Olímpico Brasileiro 

(COB) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).  

O COB passa a administrar 85% dessa verba e 15% é repassado ao CPB. Dos 

totais dos recursos correspondentes ao COB, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e à 

Confederação Brasileira de Clubes 10% serão destinados ao deporto escolar, em 

programação definida juntamente com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar 

(CBDE); 5% serão destinados ao desporto Universitário em programação definida 

com CBDU.  

A partir deste momento os resultados esportivos das diversas modalidades 

esportivas olímpicas influenciaram na decisão do destino financeiro, que foi tomada 

pelo COB. As confederações com melhores resultados detiveram, a partir desta data, 

a maior aplicação financeira para a administração esportiva. 

Com o esporte olímpico em evidência e a aplicação de recursos públicos as 

questões da gestão destas organizações passou a ser motivo para discussões entre 

os dirigentes esportivos que necessitaram alinhar e adequar a gestão para se 

enquadrarem nos modelos governamentais de prestação de contas, que estão 

prescritos na Lei 9615 – Lei Pelé. 

Outro marco importante para o desporto nacional aconteceu a partir do dia 15 

de outubro de 2013. O Art.18 da Lei nº 9. 615, de 24 de março de 1998 passou a 

vigorar acrescido do Art. 18-A, que determina que as entidades sem fins lucrativos, 

componentes do Sistema Nacional do Desporto (SND), referidas no parágrafo único 

do Art. 13, somente poderão receber recursos da administração pública federal direta 

e indireta caso cumpram uma série de determinações, como por exemplo:   

 

I - Seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até 4 (quatro) 
anos, permitida 1 (uma) única recondução;  
IV - Sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos 
e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade 
intelectual e quaisquer outros aspectos de gestão;  
V - Garantam a representação da categoria de atletas das respectivas 
modalidades no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da 
aprovação de regulamentos das competições;  

 

Entre outras finalidades, a lei exige a gestão transparente dessas entidades, o 

que significa que princípios de governança, como transparência, prestação de contas, 

deverão estar presentes na gestão do esporte. Quando a lei menciona “quaisquer 

outros aspectos de gestão” ela está se referindo a qualquer aspecto, como a equidade, 
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a responsabilidade social ou a ética. Estes princípios são fundamentais para a 

governança nas organizações. 

As Confederações devem garantir a todos os associados e filiados o acesso 

irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação de contas, bem como 

àqueles relacionados à gestão da respectiva entidade de administração do desporto, 

os quais deverão ser publicados na íntegra nos sites das organizações. 

É condição para recebimento dos recursos públicos federais que as entidades 

de administração do desporto nominadas no Art.13 – o COB; o CPB; as entidades 

nacionais e regionais de administração do desporto; que as ligas regionais e 

nacionais, as entidades de prática desportiva e as Confederações de Clubes, 

celebrem contrato de desempenho com o Ministério do Esporte: 

O contrato de desempenho é um instrumento firmado entre o ME e as entidades 

citadas, com vistas no fomento público e na execução atividades relacionadas ao 

Plano Nacional de Desporto. As organizações devem obedecer às seguintes 

cláusulas, segundo o § 2º do Art.56-A:  

I. A do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto 

pela entidade; 

II. A de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e dos 

respectivos prazos de execução ou cronograma; 

III. A de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a 

serem utilizados, mediante indicadores de resultado; 

IV. A que estabelece as obrigações da entidade, entre as quais a de apresentar ao 

ME, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do seu objeto, 

contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 

alcançados, acompanhado da prestação de contas dos gastos e receitas 

efetivamente realizadas; 

V. A que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de regulamento próprio 

contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e 

serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes de 

poder público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do ar.56-B da 

Lei 9615; 

VI. A publicação no Diário Oficial da União de seu extrato demonstrativo da sua 

execução física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no 

regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentação 
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obrigatória referida no inciso V, sob pena de não liberação dos recursos nele 

previstos. 

§ 3º A celebração do contrato de desempenho condiciona-se à aprovação do 

ME quanto ao alinhamento e à compatibilidade entre o programa de trabalho 

apresentado pela entidade e o Plano Nacional do Desporto. 

§ 4º O contrato de desempenho será acompanhado de plano estratégico de 

aplicação de recursos, considerando o ciclo olímpico ou paralímpico de quatro anos, 

em que deverão constar a estratégia de base, as diretrizes, os objetivos, os 

indicadores e as metas a serem atingidas. 

§ 5º Para efeito desta Lei, o ciclo olímpico e paraolímpico é o período de quatro 

anos compreendido entre a realização de dois Jogos Olímpicos e dois Jogos 

Paralímpicos de verão ou de inverno, ou o que restar até a realização dos próximos 

Jogos Olímpicos ou Jogos Paralímpicos.  

§ 6º A verificação do cumprimento dos termos do contrato de desempenho será 

de responsabilidade do ME. 

§ 7º O ME poderá designar comissão técnica de acompanhamento e avaliação 

do cumprimento dos termos de contrato de desempenho, que emitirá parecer sobre 

os resultados alcançados, em subsídio aos processos de fiscalização e prestação de 

contas dos resultados do contrato sob sua responsabilidade perante os órgãos de 

controle interno e externo do Poder Executivo.  

§ 8º o descumprimento injustificado das cláusulas do contrato de desempenho 

celebrados entre o ME e as entidades nominadas nos incisos I, II e III do parágrafo 

único do art. 13 da Lei 9.615 (COB, CPB, entidades nacionais de administração do 

desporto) serão disponibilizados na página eletrônica oficial daquele Ministério. 

Segundo o Art.56-B as entidades beneficiadas com os recursos federais devem 

fazer constar em seus estatutos normas que disponham sobre: 

I. Observância dos princípios da legalidade; impessoalidade; moralidade; 

publicidade, economicidade e da eficiência; 

II. Adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para 

coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 

pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

III. Constituição do conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência 

para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 
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operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos 

superiores da entidade; 

IV. Prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão no 

mínimo: 

a. A observância dos princípios fundamentais da contabilidade e das 

normas brasileiras de contabilidade. 

b. Que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento fiscal, 

ao relatório de atividades e das demonstrações financeira da entidade, 

incluindo-se as certidões negativas de débitos com o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS e com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer 

cidadão. 

Os documentos exigidos das entidades que pretendem firmar contrato de 

desempenho com o Ministério do Esporte são: 

I. Estatuto registrado em cartório 

II. Ata de eleição de sua atual diretoria; 

III. Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício 

IV. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

V. Comprovação de regularidade jurídica e Fiscal. 

No Quadro 14, seguem nominadas, as organizações de administração nacional 

de esportes olímpicos que estão filiadas ao Comitê Olímpico Brasileiro, no ciclo 

olímpico 2013/2016: 

 

ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DO ESPORTE – Ciclo 

Olímpico 2013/2016 

Fundação 

1 Confederação Brasileira de Atletismo O2/12/1977 

2 Confederação Brasileira de Badminton 1994 

3 Confederação Brasileira de Basketball 26/12/1941 

4 Confederação Brasileira de Boxe 01/08/1941 

5 Confederação Brasileira de Canoagem 18/03/1989 

6 Confederação Brasileira de Ciclismo 01/06/1979 

7 Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos  1988 

8 Confederação Brasileira de Desportos na Neve 12/2003 

9 Confederação Brasileira de Desportos no Gelo  1996 

10 Confederação Brasileira de Esgrima 1927 
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11 Confederação Brasileira de Futebol 05/12/1916 

12 Confederação Brasileira de Ginástica 25/11/1978 

13 Confederação Brasileira de Golfe 1976 

14 Confederação Brasileira de Handebol 01/06/1979 

15 Confederação Brasileira de Hipismo 19/12/1941 

16 Confederação Brasileira de Hóquei sobre grama e indoor 1988 

17 Confederação Brasileira de Judô  1972 

18 Confederação Brasileira de Levantamento de Peso  

19 Confederação Brasileira de Lutas Associadas 2001 

20 Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno 11/2001 

21 Confederação Brasileira de Remo 25/11/1977 

22 Confederação Brasileira de Rugby 06/10/1963 

23 Confederação Brasileira de Taekwondo 12/1994 

24 Confederação Brasileira de Tênis 19/11/1955 

25 Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 1942 

26 Confederação Brasileira de Tiro com Arco 09/07/1991 

27 Confederação Brasileira de Tiro Esportivo 05/09/1906 

28 Confederação Brasileira de Triathon 1991 

29 Confederação Brasileira de Vela 2013 

30 Confederação Brasileira de Voleibol 1954 

Quadro 14: RELAÇÃO DAS CONFEDERAÇÕES DE ESPORTES OLÍMPICOS – 2013/2016 
Fonte: Comitê Olímpico Brasileiro 

 

As entidades de administração do desporto nacional olímpico são responsáveis 

pelos resultados das seleções nacionais das respectivas modalidades. O investimento 

financeiro nas confederações de esportes olímpicos é realizado pelo COB, que aplica 

diretamente ou indiretamente os recursos oriundos da Lei 9615/98, conforme o Plano 

Estratégico de Aplicação de Recurso para cada Ciclo Olímpico, os programas, em 

vigor para o Ciclo Olímpico 2013/2016 são 

a. Fomento, Desenvolvimento e manutenção do Desporto:  

a. Manutenção da Entidade; e  

b. Fomento da modalidade;  

c. Assembleias; e  

d. Aquisição de equipamentos específicos para o desenvolvimento da 

modalidade e a preparação dos atletas.  

b. Formação de Recursos Humanos:  

 Clínicas de Treinamento Prático ou Teórico;  

 Cursos Nacionais;  



125 
 

 Cursos Internacionais;  

 Feiras, Congressos, Simpósios, Exposições e Seminários Nacionais e 

Internacionais;  

 Outras formas de difusão de conhecimento, além de pesquisas 

desenvolvimento de técnicas e práticas técnico-científicas ligadas ao 

esporte olímpico e paralímpico, em manifestações desportivas previstas 

no art. 3º da Lei nº 9.615, de 1998  

c. Preparação Técnica, Manutenção e Locomoção de Atletas:  

 Manutenção e Locomoção de Atletas;  

 Manutenção e Locomoção de Comissão Técnica;  

 Centro de Treinamento;  

 Aquisição e locação de materiais específicos para o desenvolvimento da 

modalidade e a preparação dos atletas  

 Serviços de profissionais de saúde para atletas, técnicos e outros 

profissionais;  

 Alimentação e nutrição para atletas, técnicos e outros profissionais;  

 Moradia e hospedagem para atletas, técnicos e outros profissionais, e  

 Custos com serviços administrativos referentes às atividades  

 
d. Participação em Eventos Esportivos:  

 Participação em Eventos Nacionais;  

 Participação em Eventos Internacionais;  

 Organização de Eventos Nacionais; e  

 Organização de Eventos Internacionais. 

Quanto à prestação de contas sobre a aplicação dos recursos destinados pela Lei 

Piva às confederações, as normas são claras: 

 

Quando da realização de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União ou 
pela Controladoria Geral da União, relativamente aos documentos referentes 
aos pagamentos realizados com recursos decorrentes da Lei Agnelo Piva, no 
caso de qualquer exigência que recaia sobre despesas realizadas com 
ações/projetos de uma Entidade filiada, caberá, única e exclusivamente à 
mesma, cumprir nos prazos estipulados pelo COB, para o atendimento da 
exigência formulada ao COB pelos órgãos de Controle Externo, antes 
mencionados, sob pena de arcar com a responsabilidade civil e penal do não 
atendimento de qualquer exigência legal. 
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Estes dados foram pesquisados no Manual de Normas e procedimentos 

administrativos do Comitê Olímpico Brasileiro – Gerência de Gestão de Projetos 

(http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2015/01/15/tZPxqGWhvJjQ92mfFR

e19cbf37.pdf). Este manual apresenta uma série de procedimentos para a solicitação 

de recursos e prestação de contas, com os devidos modelos, para as Confederações 

desportivas.  

O Quadro 15 apresenta a distribuição dos recursos da Lei Piva às 

confederações, nominadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro como: Adiantamento às 

Confederações e Federações. Estes dados foram obtidos nas Notas Explicativas 

referentes às Demonstrações Financeiras apresentadas pelo COB, nos anos de 2010; 

2011; 2012 e 2013. Os números estão representados em milhares de reais. 

 

http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2015/01/15/tZPxqGWhvJjQ92mfFRe19cbf37.pdf
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2015/01/15/tZPxqGWhvJjQ92mfFRe19cbf37.pdf
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Quadro 15: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PIVA NAS CONFEDERAÇÕES 
Fonte: Elaborado pela autora Notas explicativas às Demonstrações Financeiras do COB: site 

www.cob.org.br/uploads/mídias em 15 de fevereiro de 2015. 
 

Visualiza-se no Quadro 15 que os recursos aplicados nas confederações de 

2010 até 2013 tem aumentado consideravelmente. Até o momento da conclusão deste 

trabalho de pesquisa, não foi possível obter os dados de 2014. O objetivo da busca 

2010 2011 2012 2013

2.487.705 4.342 2.903 3.500

434.363 905 1.253 2.118

880.992 729 1.152 3.213

683.524 1.116 1.573 2.555

1.156.757 1.295 1.524 1.839

756.937 1.315 1.403 2.514

650.000 3.040 1.987 8.724

1.548.847 2.634 2.617 3.147

483.901 514 810 1.786

0 0 0 1.005

602.147 1.216 1.177 1.480

1.585.160 2.560 2.045 2.592

0 299 467 1.220

2.216.603 3.983 4.383 4.652

1.382.980 2.820 3.055 3.075

HÓCKEY SOBRE A GRAMA E INDOOR 403.707 924 1.713 1.668

1.816.885 2.032 2.038 2.504

641.415 791 1.273 1.011

592.226 916 1.856 1.563

609.400 1.139 1.302 1.558

1.251.783 1.129 1.186 1.660

RUGBY 278.793 560 380 1.330

616.561 1.165 1.271 1.452

601.549 1.976 2.067 2.681

1.429.909 1.451 1.348 1.839

674.698 1.406 1.837 2.272

949.405 1.096 1.943 2.188

701.720 947 1.348 1.824

24.373 0 0 1.293

1.554.201 2.468 2.606 3.780

1.092.512 2.972 2.956 4.568

25.924.029 41.796 45.561 67.475

ADIANTAMENTO ÀS CONFEDERAÇÕES E FEDERAÇÕES 

ESPORTIVAS REALIZADO PELO COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - 

RECURSOS - LEI PIVA

MODALIDADES OLÍMPICAS

TIRO COM ARCO

TIRO ESPORTIVO

TRIATHLON

VELA E MOTOR

VOLEIBOL

CRÉDITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO

LUTAS ASSOCIADAS

PENTATLO MODERNO

REMO

TAEKWONDO

TENIS DE MESA

TÊNIS

GINÁSTICA

GOLF

HANDEBOL

HIPISMO

JUDÔ

LEVANTAMENTO DE PESO

CICLISMO

DESPORTO UNIVERSITÁRIO

DESPORTOS AQUATICOS

DESPORTOS NA NEVE

DESPORTOS NO GELO

ESGRIMA

ATLETISMO

BADMINTON

BASQUETE

BOXE

CANOAGEM

http://www.cob.org.br/uploads/mídias
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destes dados foi obter informações sobre quantos milhões estão investidos no Esporte 

de Rendimento, apenas por esta via, que é a promovida pela Lei 10.264/2001, nas 

Confederações Nacionais do Desporto Olímpico. Lembrando ainda existe o patrocínio 

das estatais e das empresas privadas, bem como os projetos que são firmados por 

meio de convênios com o Ministério do Esporte. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este estudo respondeu a seguinte pergunta de pesquisa: Como as leis 

nacionais criadas para o esporte influenciaram na governança corporativa das 

confederações e federações dos esportes olímpicos durante o período de 1941 a 

2013? Esta pesquisa envolveu o estudo sobre as leis do esporte nacional para o alto 

rendimento e os modelos de gestão e governança implantados nestas organizações 

durante dois momentos históricos. No Brasil, estes períodos foram diferenciados pelas 

ações políticas, culturais e econômicas de governos: a ditadura entre 1940 e a década 

de 70 e o governo democrático entre 1980 à 2013. 

Foram estudadas as leis 3.199/1941 e suas modificações até a década de 80. 

Estas leis criaram o sistema nacional de esportes, institucionalizaram as organizações 

esportivas, denominadas confederações nacionais e federações estaduais, deram 

forma e ditaram procedimentos de gestão e governança nestas organizações. A partir 

de 1988, quando promulgada a Constituição Brasileira, uma nova lei foi criada: a Lei 

9.615/1998 para formatar a nova visão que se apresentou sobre o esporte nacional. 

Trata-se de uma abordagem qualitativa, pois as contribuições deste estudo 

poderão subsidiar novas propostas, ampliar os conceitos e contribuir para 

encaminhamentos de estudos sobre governança nas organizações esportivas, para a 

ampliação destes conhecimentos. Também é um estudo exploratório, o que para 

Collis e Hussey (2005) significa que existem poucos ou nenhum estudo anterior para 

que o autor possa se fundamentar. É uma pesquisa descritiva, que segundo GODOY 

(1995) utiliza a palavra escrita, desempenhando um papel fundamental no processo 

de obtenção dos dados como na divulgação dos resultados. 

Os dados coletados aparecem sob a forma de transcrições de entrevistas, 

anotações de pesquisa de campo e vários tipos de documentos. Portanto, a pesquisa 

realizada teve uma abordagem qualitativa, exploratória, descritiva, partindo da 

pesquisa documental, que para Martins e Teóphilo (2009) é característica dos estudos 

que utilizam documentos como fonte de dados, informações e evidências. Os 

documentos podem ser escritos ou não, como diários; documentos arquivados em 

entidades públicas e entidades privadas, filmes, mapas, etc.  

Vale a pena ressaltar, mais uma vez, que a análise de documentos se constitui 

numa valiosa técnica de abordagem de dados qualitativos, podendo ser também 
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utilizados para complementar informações obtidas em outras fontes (GODOY, 1995). 

Este estudo combinará as fontes documentais; que são as leis do esporte nacional e 

outras leis nacionais, com outras fontes como as revisões em estatutos, entrevistas 

com stakeholders do esporte e a observação. As leis estão disponíveis no site do 

Governo Federal e os estatutos nos sites das respectivas confederações e federações 

examinadas. 

Foi necessário dividir o estudo em etapas. As perguntas e a inquietação 

surgiram a partir da percepção de que há uma reprodução de atitudes de gestão que 

passam de geração em geração, no interior destas organizações esportivas. A partir 

deste momento as leis do esporte nacional foram examinadas de forma temporal, 

investigando o contexto onde as leis foram criadas, em face a necessidade da 

institucionalização do esporte e criação das organizações esportivas. E buscou-se 

instruções sobre a forma de gestão destas organizações no interior das leis. Foi 

construído o seguinte roteiro para responder às questões de pesquisa: 

 

3.1 Roteiro da Pesquisa documental: as Leis do esporte nacional 

 

A partir da Lei 9.615/1998, a lei que governa o esporte nacional na atualidade 

optou-se por regredir no tempo buscando a origem das leis que regulamentaram o 

esporte nacional, chegando na primeira lei: a 3.199/ 1941. A partir de 1941 foram 

investigadas nas leis nacionais criadas para o esporte; como o esporte de alto 

rendimento foi institucionalizado no país; como as confederações e federações foram 

criadas, sua constituição, poderes, deveres e atribuições, papel no sistema nacional 

do desporto e suas relações internas e externas com o sistema público e privado, 

enfim, a gestão destas organizações.  

Buscou-se estruturar e entender a hierarquia dos poderes no comando das 

entidades de administração do esporte, como o esporte era financiado e como estas 

organizações eram administradas pelo Estado e como os administradores, 

presidentes e diretoria, administravam a organização esportiva 

Por tratar-se de um período longo, os critérios adotados para esta pesquisa 

foram cronologicamente e historicamente divididos em dois períodos, em que as leis 

do esporte foram promulgadas. O primeiro período, entre 1941 e a década de 1980, 

permaneceu a Lei 3199/1942 com as respectivas mudanças: 
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 Decreto-Lei 3199 de14 de abril de1941 - A Lei que estabelece as bases da 

organização dos desportos em todo o país; 

 Decreto-Lei 9.267 de 16/04/1942 – Aprovação do Regimento do Conselho 

Nacional de Desportos; 

 Decreto-Lei 5.698 de 22 de julho de 1943 - Dispõe sobre a cooperação 

financeira da União com as entidades privadas a que se refere o Decreto-Lei 

527 de 1º de julho de 1938; 

 Decreto-Lei 4.638 de 26 de maio 1965 – Modifica a redação do Art.14 do 

Decreto-Lei nº3.199 de 14 de abril de 1941;  

 Lei 5.108 de 21 de setembro de 1966 – Institui o Código Nacional de Trânsito; 

Art. 131. Este Código entrará em vigor sessenta dias após a sua publicação, 

revogados o Decreto-lei número 3.651, de 25 de setembro de 1941, o Decreto-

lei nº 9.545, de 5 de agosto de 1946 o § 3º do art. 14 do Decreto-lei nº 3.199, 

de 14 de abril de 1941, com a redação que lhe deu a Lei nº 4.638, de 26 de 

maio de 1965, e as demais disposições em contrário. 

 Lei 6.251 de 8 de outubro de 1975 – Institui normas gerais sobre desportos, e 

dá outras providências; 

 Decreto-Lei 80.228 de 25 de agosto de 1977 – Regulamenta a Lei 6.251 de 08 

de outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desportos e d[a outras 

providências. 

O segundo período para estudo compreendeu o período entre 1988 e 2013:  

 1988 - A promulgação da Constituição Brasileira e o art. 217, referente à 

caracterização, conceitos sobre o Desporto Nacional; 

 Lei 9.615 de 24 de março de 1988 – Institui normas sobre o desporto e dá 

outras providências; 

 Lei 10.264 de 16 de julho de 2001 – Lei Agnelo/Piva – acrescenta inciso e 

parágrafos ao art. 56 da Lei 9.615 de 24 de março de 1998, que institui normas 

gerais sobre os desportos. 

 Lei 12.395 de16 de março de 2011 – Altera as Leis 9615, de 24 de março de 

1998, que institui normas gerais sobre o desporto, e a Lei 10.891, de 9 de julho 

de 2004, que institui a Bolsa Atleta, cria os programas Atleta Pódio e Cidade 

Esportiva; revoga a Lei 6.354, de 2 de setembro de 2006; e dá outras 

providências.  
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 Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013 – Altera a Lei 12.793 de 2 de abril de 

2013, para dispor sobre financiamento de bens de consumo e 9615 de 24 de 

março de 1998; e dá outras providências. 

A partir da pergunta de pesquisa: Como as leis do esporte nacional influenciam 

na governança das confederações e federações dos esportes olímpicos foram 

examinadas as leis com o propósito de responder: Havia na lei orientações para os 

procedimentos da gestão das confederações nacionais e federações estaduais? 

Quais os procedimentos gerados pela lei nas organizações esportivas para a 

instituição do poder. Como se estabeleceu o controle financeiro dentro destas 

organizações? As leis influenciaram e influenciam na governança das organizações 

esportivas? As leis foram examinadas para responder a estas questões. 

Foi realizada uma investigação no período que antecede a Era Vargas para 

entendimento do cenário esportivo no país antes da promulgação do Decreto-Lei 

3199/1941. Primeiramente foi examinada a Lei 3.199/1941 e suas alterações que se 

referem se ao período de 1941 a 1985, atravessando um período histórico marcado 

pelo Estado Novo e a Ditadura Militar.  

O foco desta investigação foram as organizações nacionais e estaduais do 

esporte de alto rendimento. Como ponto de início de uma nova era optou-se pelo 

marco histórico da promulgação da Constituição de 1988, onde o esporte foi incluído, 

e na sequência a Lei 9.615/1998, conhecida como Lei Pelé e suas modificações até 

2013. Também o estudo neste período teve como foco as Confederações e 

Federações dos esportes olímpicos, que passam a ser nominadas por lei como 

entidades de administração nacional e estadual do desporto e entidades de prática 

desportiva, que são os clubes. 

O cenário esportivo onde esta pesquisa foi realizada abrange o ciclo olímpico 

de 2013/2016 é cercado por expectativas econômicas, políticas, sociais, resultados 

esportivos que giraram em torno da Copa do Mundo de 2014 e agora com o foco nos 

Jogos Olímpicos de 2016, Megaeventos que dependem da estrutura que será 

disponibilizada pelo Brasil. 

 

3.2 Pesquisa bibliográfica: as teorias sobre gestão do Esporte; a Governança 

Corporativa e a Governança no Esporte 
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As teorias sobre Gestão e Governança Corporativa, Gestão no esporte e 

Governança no Esporte orientaram e embasaram o conhecimento para a análise dos 

resultados desta investigação. As Teorias sobre o Terceiro Setor e governança no 

Terceiro Setor ajudaram na reflexão sobre as características destas organizações e 

suas finalidades, bem como a forma como foram constituídas. A pesquisa bibliográfica 

segundo Martins e Theóphilo (2009) é uma estratégia necessária para a condução de 

qualquer pesquisa científica. A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um 

assunto, tema ou problema, com base em referências publicadas em periódicos, 

artigos, revistas, sites, livros, etc. 

A discussão dos autores sobre os conceitos de gestão; gestão do esporte; 

governança; governança no Esporte; Terceiro Setor foram analisadas e comparadas 

com os fatos, processos e procedimentos que ocorrem na gestão das organizações 

esportivas. Até mesmo algumas reflexões foram registradas em função da 

constatação de que a teoria poderia ou não se aplicar às organizações esportivas 

olímpicas.  

 

3.3 Estudo de caso múltiplos 

 

A análise de casos múltiplos é importante porque pode-se identificar 

similaridades ou diferenças entre os casos estudados, permite estabelecer que um 

estudo de caso possa complementar o outro. 

Yin (2005) adverte que um estudo de caso é um tipo de investigação empírica 

que estuda fenômenos contemporâneos em seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não se encontram claramente 

especificados. Os instrumentos de coleta de dados foram as entrevistas 

semiestruturada e a observação, com o objetivo de colher informações e descrevê-

las, classificá-las e compará-las com a teoria, enfatizando os temas relativos as leis 

do esporte nacional, a governança e a gestão do esporte. Trivinos (1992) aponta que 

vêm se usando cada vez mais investigações que envolvem a análise de diversos 

objetos, como também, estudos comparativos, que focam comparações entre 

instâncias distintas. 

 

3.3.1 Estudo de caso e o instrumento da triangulação:  
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Segundo Paiva Júnior, Souza, Leão e Mello (2011) a triangulação reduz 

inconsistências e contradições de uma pesquisa, contribuindo com sua validade e 

confiabilidade. Portanto optou-se também por este instrumento, o que segundo Yin 

(2005) contribuirá para avaliar o objeto de diversas formas, nos casos investigados. 

 

3.3.2 A amostra 

 

Foram estudadas quatro organizações: duas entidades de administração 

nacional de esportes, a Confederação Brasileira de Atletismo e a Confederação 

Brasileira de Ginástica e duas entidades de administração estadual de esportes: a 

Federação Paulista de Atletismo e a Federação Paulista de Ginástica.  

Foram analisados os estatutos destas entidades, dos quais três foram 

encontrados nos respectivos sites das organizações, apenas o estatuto da Federação 

Paulista de Ginástica foi solicitado, porque a federação não possui site. As 

informações buscadas nos estatutos foram referentes às exigências da Lei 

12.868/2013 que alterou a Lei 9.615/98 em 15 de outubro de 2013. O estatuto da 

Federação Paulista de Ginástica ainda não tem estas alterações, pois está 

encontrando problemas para registrá-lo. 

Optou-se por esta estratégia para investigar como as leis são introduzidas no 

interior da organização e são transformadas em práticas administrativas que influem 

ou não na governança das organizações esportivas. A Lei 12.868/2013 traz exigências 

que devem ser cumpridas por todas as confederações e federações que desejarem 

ter os recursos federais e manter os convênios com as estatais, portanto, 

independentemente de ser esta ou aquela modalidade, todas as organizações 

esportivas, confederações e federações, deveriam se manifestar por meio estatutário, 

até dia 15 de abril de 2014. 

A amostra das organizações esportivas para se fazer esse estudo de caso 

múltiplo foi feita por conveniência e oportunidade, e não para aumentar a possibilidade 

de inferências (POZZEBON; FREITAS, 1998). Estas organizações pertencem ao 

Terceiro Setor, não tem fins lucrativos, são caracterizadas como associações de 

direito civil e instituídas por meio de estatutos, devidamente registrados em cartório e 

foram criadas para a realização da gestão de modalidades olímpicas. Seus poderes 

são: a Presidência, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, que pode ser Ordinária, 

Extraordinária e Eletiva. 
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Na sequência foram entrevistados stakeholders destas organizações com o 

objetivo de obter informações sobre conceitos de governança na gestão das 

confederações e federações esportivas. Investigou-se, se estes stakeholders 

conhecem a Lei 9615/98, com o foco nas últimas mudanças realizadas em 2013, 

utilizando para isso o instrumento das entrevistas semiestruturadas. 

A coleta de dados também foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, 

proporcionando aos entrevistados a possibilidade de exteriorizarem suas opiniões e 

versões sobre os acontecimentos. As entrevistas foram gravadas, com o 

consentimento dos respondentes e posteriormente descritas na íntegra. As entrevistas 

tiveram a duração de uma hora até uma hora e meia. Os dados também foram 

retirados dos documentos que foram examinados e estudados. A pesquisadora 

também observou o ambiente atentamente, para dele retirar informações que 

pudessem contribuir para a análise dos dados. 

 

3.3.3 A entrevista 

 

O objetivo da realização da entrevista semiestruturada foi investigar o 

conhecimento que os gestores, técnicos, atletas, árbitros, diretores de federações, 

confederações, clubes, funcionários, (stakeholders); possuem sobre o conceito e a 

aplicação da governança nas organizações esportivas. Se as leis influenciam na 

Governança das confederações e federações esportivas. Os princípios da governança 

corporativa foram utilizados para que o entrevistado, observando os conceitos, 

refletisse sobre as práticas e identificasse quais dos princípios estão presentes na 

organização, por meio da prática ou das leis. 

 

3.3.4 O modelo de aplicação do instrumento: a entrevista 

 

Este foi o modelo da entrevista semiestruturada aplicada como instrumento de 

pesquisa, para o trabalho que foi realizado sobre a influência das Leis do Esporte na 

Governança Corporativa das Confederações e Federações dos esportes Olímpicos 

durante o período de 1941 a 2013. Ela teve a duração de cerca de uma hora e foi 

gravada, depois transcrita e analisada. 
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O quadro 16 apresenta o modelo de uma ficha para a identificação dos 

entrevistados na pesquisa sobre a influência das leis do esporte nacional na 

governança das organizações esportivas: 

 

Quadro 16: FICHA PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O plano de trabalho para a realização das entrevistas semiestruturadas exigiu 

que se refletisse sobre os objetivos da pesquisa para a formulação das perguntas 

norteadoras: 

I. Objetivo Geral: investigar as influências das leis esportivas nacionais na 

governança corporativa das confederações e federações dos esportes 

olímpicos durante o período de 1941 a 2013. 

II. Os objetivos específicos: 

1. Verificar se as leis propõem  

a. Um modelo de organização esportiva para as federações e confederações. 

b. Um modelo de gestão e governança para as federações e confederações; 

2. Identificar quais os princípios de governança estão presentes na gestão das 

confederações e federações por meio da lei; 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 

Cargo_____________________________________________________________ 

Cargo_____________________________________________________________ 

Clube: ____________________________________________________________ 

Federação_________________________________________________________ 

Confederação______________________________________________________ 

Experiência na modalidade (___) anos no cargo (___) 

Data da entrevista: __________________________________________________ 
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3. Verificar com base nos resultados da pesquisa documental e gerencial se: 

a. Os  stakeholders de confederações e federações esportivas tem conhecimento 

sobre a lei  

b. Os stakeholders de confederações e federações tem conhecimento sobre os 

princípios da governança na gestão das organizações esportivas 

c. Identificar as eventuais dificuldades dos gestores nos procedimentos da 

aplicação da teoria sobre governança na gestão. 

A partir desta reflexão surgiram várias perguntas e após discussões optou-se 

por estas seis perguntas orientadoras para a realização da entrevista semiestruturada: 

1. O que você entende por governança na gestão das confederações e 

federações esportivas? 

2. Entre os princípios da governança corporativa: 

a. Equidade (fairness); 

b. Transparência (disclousure); 

c. Prestação de contas (accountability); 

d. Coerência com as leis que regulam o esporte; com o estatuto; com os 

regulamentos internos (Compliance); 

e. Com a responsabilidade social, sustentabilidade; 

f. Ética; 

Quais destes princípios se aplicam na sua entidade estadual e na confederação 

a que ela pertence?  

Entre estes princípios da governança, algum deles é exigido por lei? Qual 

(quais)? 

3. As leis influenciam na governança das confederações e federações esportivas? 

Como? 

Quais as principais mudanças na Lei 9615/1998, realizadas em 15 de outubro 

de 2013, por meio da Lei 12.868? Qual a importância desta mudança para a 

governança das federações e confederações? 

a. Os prazos foram cumpridos na confederação e na federação? 

b. A FEDERAÇAO e a Confederação têm site? 

c. Os estatutos estão atualizados? 

d. Quem é o atleta que representa os demais atletas na Assembleia Geral e 

Assembleia eletiva da Federação e confederação respectivamente? 
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4. A confederação e a federação possuem projetos realizados diretamente com o 

governo federal? 

Quais as exigências que devem ser cumpridas pela entidade que pleiteia o 

fomento para os seus projetos? 

5. A gestão das entidades esportivas é organizada por lei? 

6. Quais as principais dificuldades para participar da gestão das confederações e 

federações? 

Por tratar-se de mudança de estatuto das entidades de administração do 

esporte, deve ser convocada uma Assembleia Extraordinária, onde só deve ser 

tratada a pauta, que deve ser clara, portanto este assunto esteve em evidência nos 

anos de 2013/2014 e no ano de 2015. 

O tema do trabalho foi apresentado a todos os entrevistados, juntamente com 

os cinco princípios da governança corporativa, segundo o IBGC (2009) antes do início 

da entrevista e uma cópia das perguntas foi colocada à disposição, a fim de que se 

familiarizassem com os conceitos e pudessem expressar as suas impressões. Muitos 

dos gestores e entrevistados não conheciam as expressões. 

I. “Fairness” - senso de justiça, equidade no tratamento dos acionistas. 

Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os sócios e demais 

partes interessadas, os “stakeholders” como colaboradores, clientes, 

fornecedores ou credores. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 

pretexto, são totalmente inaceitáveis.  

II. Disclousure” - transparência das informações que impactam os negócios 

envolvendo riscos e oportunidades: As organizações têm mais do que a 

obrigação de informar. A Administração deve cultivar o desejo de informar os 

seus stakeholders e o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um 

clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 

terceiros. A transparência não deve restringir-se somente ao desempenho 

econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 

intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem a criação de valor.  

III. “Accountability” - prestação responsável de contas fundamentadas nas 

melhores práticas contábeis e de auditoria. Os agentes de governança devem 
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prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de 

seus atos e omissões. 

IV. “Compliance” é a conformidade no cumprimento das normas reguladoras, 

expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições 

legais do país. 

V. Responsabilidade corporativa; sustentabilidade e ética: Os agentes de 

governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando sua 

longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações. Responsabilidade corporativa é uma visão 

mais ampla da estratégia empresarial, contemplando todas as relações com a 

comunidade em que a sociedade atua. Conselheiros e executivos devem zelar 

pela perenidade das organizações (visão de longo prazo e sustentabilidade) e, 

portanto, devem incorporar considerações de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações. 

 

3.3.5 Sujeitos da pesquisa 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três presidentes, gestores, 

técnicos de seleção, supervisores de entidades de prática desportiva, árbitros 

internacionais; ex-atletas, pessoas com conhecimento sobre a organização e 

funcionamento das organizações esportivas. Foram convidadas onze pessoas. Todos 

foram contatados por e-mail e depois por telefone. Alguns pediram que as perguntas 

fossem enviadas com antecedência, outros não. Três pessoas não foram 

entrevistadas e apenas uma se justificou. 

Foram entrevistados nove respondentes, dos quais:  

a. Três são gestores de entidades de administração desportiva estaduais, 

na modalidade de ginástica nos Estados de São Paulo, Bahia e Rio 

Grande do Sul, com experiência na arbitragem e como técnicos, sendo 

que dois deles foram ginastas; 

b.  Um árbitro internacional de ginástica, com experiência como técnico e 

como atleta; 

c.  Um técnico de seleção brasileira de ginástica, com experiência como 

árbitro internacional.  
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d. Um gestor de uma entidade da prática desportiva na modalidade 

Ginástica do ABC, com atletas Olímpicos.  

e. Um gestor gestores da Confederação Brasileira de Atletismo, com 

experiência como gestor de Federação esportiva. 

f. Um supervisor e técnico de uma entidade da prática desportiva no ABC 

e árbitro e membro do Conselho Fiscal da Federação de Atletismo. 

g. Um gestor do SESI, do esporte de rendimento, que é filiado à Federação 

Paulista de Ginástica e da Federação Paulista de Atletismo. 

h. Um gestor do segundo, na Gestão do Esporte de Alto Rendimento do 

Sesi; o terceiro e quarto na Gestão de uma entidade de prática 

desportiva com atletas olímpicos na modalidade de Ginástica Artística e 

Atletismo no ABC/SP, e um dos técnicos da Seleção Brasileira de 

Ginástica.  

O Quadro 17 apresenta os entrevistados de acordo com as organizações 

esportivas que representam: 

 

Entrevistado 1 (E1) Árbitra Internacional de Ginástica Artística Feminina. Ex-técnica e Ex-

atleta de Ginástica Artística. 

Entrevistado 2 (E2) Gestor da Federação Baiana de Ginástica 

Entrevistado 3 (E3) Coordenadora de Ginástica Artística de entidade de prática desportiva 

com atletas e técnicos na Seleção Brasileira de Ginástica Artística 

Masculina. 

Entrevistado 4 (E4) Técnico da seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina e Árbitro 

Internacional de Ginástica Artística Masculina 

Entrevistado 5 (E5) Gerente administrativo da Confederação Brasileira de Atletismo 

Entrevistado 6 (E6) Gestor da Federação Paulista de Ginástica 

Entrevistado 7 (E7) Técnico de Seleções; Supervisor Técnico Atletismo; membro do 

Conselho Fiscal Federação Estadual - 

Entrevistado 8 (E8) Gerente Executivo de Esportes do SESI 

Entrevistado 9 (E9) Gestor da Federação Riograndense de Ginástica 

Quadro 17: CATEGORIAS DOS ENTREVISTADOS 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4 Universo da pesquisa e a análise dos dados 

 

O universo da pesquisa foram as entidades nacionais e estaduais do desporto 

e as Leis criadas para o Desporto Nacional com o foco na governança na gestão das 
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entidades de administração nacional do desporto, denominadas Confederações e 

federações. As federações estaduais estiveram no projeto porque, tanto as 

federações estaduais como os clubes são os órgãos de execução das Confederações 

esportivas. A federação fomenta e organiza as modalidades e as entidades de prática 

desportiva trabalham na formação e lapidação dos atletas. 

Foram estudados os estatutos de quatro organizações esportivas: a 

Confederação Brasileira de Atletismo; a Confederação Brasileira de Ginástica; a 

Federação Paulista de Ginástica e a Federação Paulista de Atletismo. O propósito 

deste estudo foi conferir e averiguar às adequações realizadas nos estatutos, exigidas 

por Lei, o que materializa a Lei 9.615 nas instituições e responder a questão de 

pesquisa se as leis influenciam na governança das organizações esportivas. 

A análise de conteúdo é uma técnica de dados qualitativos (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011) refinada, que exige do pesquisador dedicação, paciência, 

tempo e atenção. A intuição, imaginação e criatividade devem ser qualidades 

exercitadas pelo estudioso, principalmente na criação das categorias de análise 

(MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Segundo OLABUENAGA E ISPIZÚA (1989) a 

análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento 

de aspectos e fenômenos da vida social que de outro modo seriam inacessíveis. 

O objeto da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material oriundo 

de comunicação verbal ou não verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, 

informes, livros, fotografias, vídeos, documentos, etc., contudo, os dados advindos 

dessas diversificadas fontes chegam até o pesquisador em estado bruto, 

necessitando de tratamento para a facilitação do trabalho de compreensão, 

interpretação e inferência que são necessárias a análise de conteúdo (MORAES, 

1999). 

Nesta pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo de nove entrevistas 

utilizando o roteiro sugerido por Miles e Huberman (1994), que aborda inicialmente a 

apresentação e análise de cada caso individualmente (intra-casos) e a comparação 

dos casos, ou seja, a análise inter-casos sendo feita a posteriori 

Foram nove entrevistados, dos quais seis pertencem ao grupo que analisaram 

a Ginástica. Um deles é comum às duas modalidades, Atletismo e Ginástica. Foram 

entrevistados três pessoas ligadas ao Atletismo. 
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Caso 1 – Federação Paulista de Ginástica; cinco entrevistados avaliaram a 

Federação Paulista de Ginástica 

Caso 2 – Federações Estaduais de Ginástica; gestores estaduais avaliaram a 

suas formas de entendimento sobre a governança e as leis e os procedimentos da 

Confederação Brasileira de Ginástica. 

Caso 3 – Confederação Brasileira de Ginástica com sete avaliadores 

Caso 4- Confederação Brasileira de Atletismo com três avaliadores sobre a 

governança e a influência das leis na governança. 

O quadro 18 apresenta o esquema de estudo dos intra-casos e dos inter-casosr 

realizados: 

 

I. Intra casos 

Nº Caso Entidade 

 

Entrevistados  

CASO 1 FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINÁSTICA (E1); (E3); (E4); (E6); (E8) 

CASO 2 FEDERAÇÕES ESTADUAIS DE GINÁSTICA  (E2); (E6); (E9) 

CASO 3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA (E1); (E2); (E3); (E4); (E6); 

(E8); (E9) 

CASO 4 FEDERAÇÃO DE ATLETISMO - CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE ATLETISMO 

(E5); (E7); (E8) 

 

II. Inter-casos 

Federação de Ginástica + Federação de Atletismo + Confederação Brasileira de Ginástica + 

Confederação de Atletismo 

Quadro 18: Apresentação dos casos da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção foram analisados os dados obtidos por meio das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os stakeholders das Federações e Confederações 

das modalidades de Atletismo e Ginástica; a análise dos estatutos destas 

organizações sob a luz do entendimento da Lei 9615/98 e da Lei 3199/41e suas 

derivações, buscando evidências da intervenção do Estado na governança destas 

organizações. O referencial teórico, as leis, as entrevistas fundamentaram a discussão 

para a análise dos resultados e posteriormente para as reflexões e conclusões. A 

Análise dos resultados foi dividida nas seguintes subseções: 1. Análise intra-casos: 

estudando 4 casos; 2. Análise inter-casos; 3. Análise dos Estatutos; 4. Discussão dos 

resultados; 5. As Diretrizes. 

 

4.1 Análise intra-casos 

 

Primeira pergunta: O que você entende por governança na gestão das 

confederações e federações esportivas? Quais princípios de governança que se 

aplicam nas federações e confederações esportivas? Algum deles é exigido por lei? 

 

4.1.1 Federação Paulista de Ginástica 

 

4.1.1.1 A governança  

 

Esta é a visão dos stakeholders da Federação Paulista de Ginástica sobre o 

conceito de governança exercida na organização. Entre eles há gestores de 

organizações de prática desportiva com atletas nas seleções, presidente da 

federação, árbitros internacionais, técnico de atletas pertencentes à seleção olímpica. 

 

Governança é gestão do desporto nos âmbitos estaduais e nacionais, sendo 

que deve ser eficiente e efetiva promovendo a regulamentação das 

modalidades, organização e planejamento estratégico para seu 

desenvolvimento. Deve ser uma gestão transparente, colaborativa e que vise 

a melhora contínua (E1).  
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Governança é um conjunto de ações e providências que tem que ser 

tomadas, que são como é o nosso caso da gestão de uma federação. Um 

conjunto de necessidades que uma federação tem que envolve diferentes 

aspectos: financeiro, administrativo, relacionamento com as entidades, 

relacionamento com os interessados na prática, os técnicos, os árbitros, 

atletas e público em geral e os governos (E6) 

 

Primeiramente percebe-se que os entrevistados reconhecem a palavra, mas a 

governança parece ser um conceito novo no meio esportivo, que pode estar em 

construção. Constatou-se a utilização da palavra gestão nas respostas obtidas e 

Gestão é lançar mão de diversas funções e conhecimentos necessários para, através 

de pessoas, se atingirem objetivos de uma organização de forma eficiente e eficaz 

(DIAS, 2002). 

Para Rocha; Bastos (2011) a gestão do esporte pode ser entendida como a 

aplicação dos princípios de gestão nas organizações esportivas. Para Bateman e 

Snell (1998) gestão do esporte é um processo de trabalhar pessoas e recursos 

materiais para realizar objetivos de organizações esportivas, de maneira eficaz. 

Desta forma, constatou-se que a eficiência e a efetividade são qualidades 

esperadas pelo E1 na gestão do desenvolvimento do esporte, na sua regulamentação 

e desenvolvimento, porém, para que isso aconteça é necessário que o gestor se 

preocupe com a gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão contábil, além da 

gestão do esporte, para que exista suporte na federação para que o objetivo esportivo 

seja atingido. 

Voltoline (2009) que estuda as organizações do Terceiro Setor evidencia que o 

termo gestão está longe de ser neutro, justificando que etimologicamente, a palavra 

quer dizer: a ação de dirigir e gerenciar, portanto trata a organização social como 

empresa e ela não o é. 

O autor aponta que há divergências entre os autores sobre a adoção de 

princípios de administração nas organizações sociais, pois, na medida que se 

submete a organização a pensar com uma lógica não condizente com a sua origem e 

finalidades, isto poderia levar as organizações do Terceiro Setor a agirem e pensarem 

como empresas, que buscam a eficácia e a eficiência. Não é razoável, então que 

adotem práticas conflitantes com a sua finalidade. 

Para Hoye, Nicholson, Smith (2007) a gestão de organizações desportivas no 

início no Século XXI envolve a aplicação de teorias de gestão, princípios e estratégias 
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que não são diferentes daquelas que são utilizadas para gerir as organizações na 

empresa, governo ou setores sem fins lucrativos 

Para Voltoline (2009, p.12) o grande desafio para àqueles que atuam no campo 

social é criar um campo de conhecimento novo e multidisciplinar para a gestão das 

organizações do Terceiro Setor. Este é um dos desafios para os pesquisadores que 

anseiam por mudanças no esporte nacional: ajudar a entender a gestão e como aplicar 

os princípios da governança nestas organizações. 

O respondente E4 sente que as relações estão estremecidas com a federação, 

ele e sua entidade. Não se sente mais parte dela e também percebe que as funções 

da Federação estão se perdendo. 

 

Na federação está tão desorganizada a situação que há dificuldades, mas também 

desinteresse de participar deste tipo de trabalho. Até porque assim ela, a federação, não tem o poder. 

A federação que eu sinto hoje, é uma entidade morta que não vai mandar em nada. As pessoas 

desestimularam em participar, porque não conseguem mais chegar com uma voz ativa no contexto da 

confederação (E4). 

 

Ele exige que a gestão contemple outras relações com a mídia e não entende 

porque não há patrocínios para o trabalho federativo uma vez que o grupo de 

treinadores de São Paulo e dos Clubes paulistas já alcançaram o topo: o sexto lugar 

no ranking mundial.  

 

Hoje nós temos uma distância muito grande entre o presidente da federação e os clubes. A 

ginástica do estado de SP não é explorada, não existe nenhum vínculo de mídia que se associe à 

Federação Paulista. Não é por falta de motivo, hoje nós temos a maioria dos atletas de seleção 

brasileira que compõem a atual seleção brasileira de ginástica, atual 6ª campeão colocada no mundo. 

Eles são todos do estado de SP e mesmo assim nós não conseguimos visibilidade na mídia e nem de 

patrocínios que vão desde a base até as categorias maiores, então isso é o que nos preocupa (E4). 

 

“A ginástica do estado de São Paulo não é explorada” (E4). 

 

Porém, quem disse que o esporte deveria ser explorado em uma federação 

esportiva? Os clubes fazem os ginastas, a federação promove os eventos esportivos 

exigidos pela Confederação, campeonatos estaduais e depois a confederação se 

“apodera” dos atletas, tirando-os da vitrine da Federação. O esporte como negócio é 
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tratado por lei? Sim. A própria Constituição de 1988 e a Lei 9.615/98 prevê o esporte 

profissional, mas e o esporte amador, como fica?  

Com o passar do tempo a gestão das federações e confederações foi 

expandindo, o esporte alcançando resultados. Os atletas recebendo patrocínios e 

bolsa-atleta em diversos níveis: municipal; estadual e federal. E a estrutura da gestão 

esportiva especialmente nas federações, como está sendo tratada? Talvez esteja 

esquecida dentro do Sistema Nacional do Desporto, uma vez que o sistema contempla 

a gestão do COB, que juntamente com o Ministério do Esporte estão preocupados 

com a gestão das confederações. Para as confederações são repassados os recursos 

da Lei Agnelo-Piva, são feitas as parcerias com o governo federal, por meio de 

projetos e os patrocínios das estatais. Enquanto isso as federações sobrevivem dos 

eventos que fazem e das taxas dos seus filiados.  

As federações foram instituídas na década de 1940, e segundo o art. 48 da Lei 

3.199 de 1941 a entidade exercia uma função de caráter patriótico. Era proibida a 

organização e o funcionamento de entidade esportiva, de que resultasse lucros para 

os que nela empregassem capitais sob qualquer forma. Hoje a Lei 11.438 de 2006, a 

Lei do Incentivo ao Esporte admite que as empresas e pessoas físicas invistam parte 

do que pagariam em Imposto de Renda em projetos esportivos, desde que aprovados 

pelo Ministério do Esporte.  

As empresas podem investir 1% do que pagariam aos cofres públicos, no 

esporte, talvez a palavra certa seja escolher onde o governo federal deverá aplicar o 

dinheiro dos impostos pagos, e as pessoas físicas podem fazer o mesmo, com 6%. 

Porém a estrutura das federações esportivas permite que elas busquem por esses 

recursos? Esta é uma questão que será abordada mais adiante. 

A Governança Corporativa é um campo interdisciplinar de estudo (JUDGE; 

WEBER; MULLER-KAHLE, 2012) que procura entender como o poder corporativo é 

dirigido de forma socialmente benéfica dentro de uma economia nacional e global (...) 

sendo considerada cada vez mais de natureza internacional (JUDGE; WEBER; 

MULLER-KAHLE, 2012). Por ser interdisciplinar a governança corporativa é 

considerada parte importante do processo estratégico das empresas (WEITZNER; 

PERIDIS, 2011), além de ter o papel fiscalizador e mitigador de conflitos de interesse 

nas empresas (DUTRA; SAITO, 2002).  

Dirigir o esporte no Brasil, em 2015, significa dizer que as organizações 

esportivas e governamentais estão participando diretamente de uma economia global. 
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As relações com o Comitê Internacional Olímpico estão estreitas em função do país 

ser a sede olímpica em 2016. Os investimentos que estão sendo realizados no esporte 

e nas estruturas necessárias para que o evento se realize estão sendo aplicados na 

mobilização urbana, na recuperação de espaços antes esquecidos. Sem governança 

o projeto político esportivo não tem como se concretizar. A sociedade, a mídia, pode 

ter uma visão sobre as organizações esportivas muito diferente do que realmente elas 

são. Um dos filiados, com mais estrutura organizacional do país acompanha de perto 

a realidade das federações e confederações: 

 

Aqui no SESI você trabalha diretamente com 16 confederações e federações e sentimos muita 

dificuldade em trabalhar. Uns são um pouco mais organizados com uma governança mais adequada e 

outros a gente percebe que são totalmente amadores, que não tem um sistema adequado e não tem 

uma gestão adequada. Algumas federações têm profissionais contratados pra isso, então tem uma 

executiva profissional para dar conta da gestão, outros são chapas que se criaram dentro das 

federações e confederações tendo ali um suporte, que a gente não percebe. Na sua grande maioria 

tem problemas com a gestão (E8). 

 

A governança corporativa envolve várias dimensões, indo desde as questões 

legais, como as que tratam do direito societário e dos acionistas minoritários; às 

questões financeiras, às questões relacionadas com o conselho de administração 

(PONTE et al., 2012). As organizações esportivas tratam das questões legais, como 

cumprir as leis nacionais do esporte, os estatutos, os regulamentos esportivos e 

mantém como associados grandes e pequenos e lida com as dificuldades de 

administrar as diferenças e as necessidades destes filiados. Portanto há vários 

interesses envolvidos e muitas soluções podem ser propostas, não existindo um único 

modelo de governança para todas as organizações.  

Para Brecht et al. (2002) os modelos de governança se diferenciam por uma 

série de fatores, como por exemplo o ambiente institucional e aspectos culturais de 

cada país. Os filiados à federação podem ser pequenos e grandes clubes, escolas, 

academias e até grandes organizações. O projeto SESI-SP Esporte de Rendimento 

foi implantado em 2008, com o Polo Aquático como primeira modalidade. Hoje eles 

promovem 16 modalidades olímpicas, inclusive a Ginástica Artística, com o objetivo 

de que as equipes competitivas, em todos os esportes, possam influir no dia a dia dos 

programas de formação esportiva das escolas da rede Sesi-SP. 
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Percebe-se a grandeza de interesse do Sesi, como participante das instituições 

de prática desportiva, eles têm um projeto que poderia ser estudado pelo Ministério 

da Educação, ou pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Seria provável 

que o nível do esporte olímpico cresceria no nosso país. Seria um projeto de formação 

a longo prazo e não um projeto express com vistas urgentes de resultados esportivos. 

 

No Brasil para você trabalhar com o esporte de rendimento v é obrigado a passar pelas 

Federações e Confederações. Se v quiser ter uma relação com as Federações Internacionais, com o 

COB, tem que ter todos os reconhecimentos. Você é obrigado a trabalhar junto com as Confederações 

e Federações (E8). 

 

O Sistema Nacional de Desporto é constituído por pessoas físicas e jurídicas 

de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregados da administração, 

normatização, apoio e prática do desporto e especialmente pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro; Comitê Paralímpico Brasileiro; as entidades nacionais de administração do 

desporto; as entidades regionais de administração do desporto; as ligas regionais e 

nacionais; as entidades de prática desportiva e a Confederação Brasileira de Clubes 

(Brasil, § único, Art.13, Seção IV Lei 9615/98). 

 

Nós não somos um clube e esse no sistema brasileiro é um equívoco, e muitas federações e 

confederações ainda apostam nessa ideia clubista: que você tem o clube como o principal norteador 

do esporte nacional e aí esquecem de pensar o esporte de outra maneira para o Brasil. Não sei se um 

dia a gente vai chegar ao modelo americano, e também não sei se esse é o modelo ideal para o Brasil, 

mas eu vejo que o vínculo clubista é bem deficitário, é um problema que a gente vai ter que sanar para 

os próximos anos se quisermos avançar no esporte. Há um desnível de governança entre as 

confederações e federações (E8). 

 

As adaptações para acolher novas organizações de prática desportiva devem 

passar por estatutos, porém a Lei 9.615/98 ainda não prevê o esporte sendo realizado 

nas empresas e sim patrocinados por elas. Outras formas de gestão do desporto de 

alto rendimento é a forma como as prefeituras assumem as práticas desportivas em 

suas cidades, traçam uma série de procedimentos para justificar o repasse dos 

recursos e sustentar as modalidades competitivas. Muitas vezes não existem clubes 

sociais que apresentem condições legais para o repasse dessas verbas e então 

Universidades, as Academias são chamadas para colaborar com o esporte de 

rendimento, cedendo os seus nomes e apoio. 
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Porém, o Sistema Nacional do Desporto, o COB e as entidades nacionais do 

desporto constituem um subsistema específico do Sistema Nacional de Desporto 

(Art.14 da Lei 9615/98) reconhecido e apontado por lei, e na sequência compete ao 

COB o planejamento das atividades do esporte de seus subsistemas específicos, que 

são as confederações. 

Percebe-se que a autonomia de que trata o inciso II do Art. 2, Cap. II da Lei 

9615 dá liberdade para que as pessoas físicas e jurídicas possam organizar-se para 

a prática desportiva, mas o seu planejamento quem faz é o COB.  

Está aí a justificativa da origem do esquecimento de fomentar a atuação das 

federações esportivas. O COB está preocupado com a gestão das confederações, 

suas filiadas, porque depende delas para obter os resultados das seleções olímpicas, 

além de que, depende das prestações de contas dos recursos públicos que chegam 

até elas.  

A partir do momento que existe uma seleção brasileira, o clube já não tem mais 

a mesma influência e poder sobre o atleta. O atleta é da seleção e da Confederação 

e podem esquecer as suas origens, mesmo porque a federação e o clube, não tem a 

estrutura para realizar eventos e nem proporcionar aos atletas e técnicos condições 

para cumprirem o calendário internacional 

 

Você não acha que a federação tem um limite para atuar e a confederação tem todo o apoio 

do governo federal e do COB para realizar os seus eventos? 

 

 Deixa eu te falar, todos os clubes grandes não se prendem à federação, só os pequenos (E4). 

. 

Como você interpreta a interferência financeira da confederação nas grandes federações. 

Será que foi tão grande a ponto dela tomar o trabalho que era da federação pra ela?  

 

Como ela faz a gestão de uma seleção ela só se importa com a seleção. Então as seleções 

têm tudo e todos os recursos necessários e os outros não (E4). 

 

Se o atleta fosse um profissional de uma “empresa” deveria toda a satisfação 

para quem o contrata. Assim como os técnicos de seleção, não podem deixar seus 

empregos, porque como terão certeza de que após o fechamento do Ciclo Olímpico 

terão recursos para se sustentarem e emprego certo? A sustentabilidade do projeto 

Brasil Olímpico está prevista para o Ciclo Olímpico 2013/2016, e depois?  
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Tem uma estrutura realmente que deveria ser a ideal, isso vai acabar... o meu medo é que 

aconteça com a seleção masculina o que aconteceu com a seleção feminina no ciclo passado. Quando 

o ciclo acabou ficamos com um buraco de oito anos. O masculino está com uma estrutura muito forte, 

segura até 2020, sendo que pra 2024 já existe um grande buraco e depois mais ainda. (E4) 

 

O projeto 2017/2020 ainda não está no papel, será um assunto pertinente só 

aos técnicos? O Plano Brasil Medalhas foi apresentado em 13 de setembro de 2012. 

Parece que fora de tempo para trabalhar internamente a juventude e as crianças para 

a prática desportiva dentro da cultura olímpica. 

No caso das organizações não governamentais (ONGS) a governança é 

entendida como um conjunto de restrições aplicadas aos seus administradores, para 

evitar o mau uso dos recursos organizacionais (Rocha e Feitosa, 2013). Para Schimith 

e Chagas (2009) o termo Terceiro Setor inclui, diferenciadamente, no trato dos 

diversos autores, tanto organizações não-governamentais, como as organizações 

sem fins lucrativos, as fundações empresariais (empresa-cidadã), instituições 

filantrópicas, atividade voluntária e organizações da sociedade civil (OSCs) ou 

organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). As organizações 

esportivas dificilmente são citadas por autores aqui no Brasil, nos seus estudos sobre 

o Esporte de rendimento e o Terceiro Setor. 

 

Governança é a forma de governar, dirigir seus filiados dentro da modalidade, procurando um 

desenvolvimento melhor e adequado da mesma (E3). 

 

As definições que foram dadas por estes quatro stakeholders da Federação 

permite que haja uma tentativa de construção de um único conceito: 

“Governança é a gestão do desporto no âmbito estadual e nacional. É um 

conjunto de ações e providências que devem ser tomadas, que envolvem aspectos 

financeiros, administrativos, de relacionamento com as entidades, relacionamento 

com os interessados na prática, os técnicos, os atletas, o público em geral e os 

governos. A Gestão deve ser eficiente e efetiva promovendo a regulamentação das 

modalidades esportivas, organização e planejamento estratégico para seu 

desenvolvimento. Deve ser uma gestão transparente, colaborativa e que vise a 
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melhora contínua da organização como um todo, colaborando para o desenvolvimento 

e crescimento dos associados e dos stakeholders do esporte”.  

 

4.1.1.2 Os princípios da governança 

 

Quanto aos princípios da governança: a equidade, a transparência; a prestação 

de contas; a coerência com as leis; a responsabilidade e a ética, a pergunta inicial foi 

se estes princípios são aplicados na gestão das federações e confederações. 

Percebeu-se que alguns dos stakeholders têm uma impressão do que acontece no 

interior das organizações, mas de fato não se envolvem com a gestão, permanecendo 

na sua posição, realizando suas funções. 

Em alguns dos entrevistados observou-se que, pela primeira vez estão fazendo 

uma associação com estes valores como princípios de governança na gestão das 

federações e confederações. Alguns avaliam que estes princípios fazem parte dos 

valores pessoais de cada gestor, uns têm outros não têm. Percebeu-se que houve 

uma descoberta, por alguns deles, que esse são valores transformados em princípios 

da governança que fazem parte da gestão. 

Foram avaliados os princípios um a um e depois coletivamente para que todos 

pudessem refletir sobre o significado e a prática dos princípios dentro da organização. 

Watson (2007) aponta que a governança é baseada em três princípios: o da 

propriedade, o do controle e o princípio da prestação de contas. O Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa define a governança como um sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo as práticas e os 

relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos 

de controle.  

Os cinco princípios da governança corporativa, segundo o IBGC, foram 

adotados, neste estudo para que os respondentes pudessem avaliar a aplicação dos 

mesmos na organização esportiva. Estes princípios se transformaram em atitudes, em 

um emaranhado de reflexões e análises. Houve dúvidas, se eram ou não aplicados, 

sobre o entendimento dos significados. Alguns se colocaram no lugar do outro e as 

entrevistas geraram momentos importantes para este estudo:  

I. Equidade: “Fairness” - senso de justiça, equidade no tratamento dos acionistas. 

Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os sócios e demais 

partes interessadas, os “stakeholders” como colaboradores, clientes, 
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fornecedores ou credores. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 

pretexto, são totalmente inaceitáveis.  

 
Acho que todos esses princípios se aplicam à federação, por exemplo o princípio da 

equidade é o princípio básico da competição. Na prática mesmo, no chão de quadra, mesmo, 

a equidade tem que ser um princípio aplicável. Tem outras esferas também, nas relações, mas 

no esporte tudo depende dessa equidade (E6). 

 

II. Transparência: Disclousure” - transparência das informações que impactam os 

negócios envolvendo riscos e oportunidades: As organizações têm mais do que 

a obrigação de informar. A Administração deve cultivar o desejo de informar os 

seus stakeholders e o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um 

clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 

terceiros. A transparência não deve restringir-se somente ao desempenho 

econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 

intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem a criação de valor.  

 

Na federação o princípio que mais está evidenciado é a falta de transparência (E4)  

 

A questão da transparência falta maior divulgação a partir do aporte financeiro qual foi a 

utilização daqueles resultados e falta a transparência também na gestão de uma forma geral. Como 

acontecem os planos, quais são os indicadores, se estes planos foram cumpridos e a gente sente muita 

falta disso. Quando a gente olha a gestão como um todo a recíproca em relação ao clube ou entidade 

de prática desportiva, ela recebe pouquíssimas informações, no máximo um relatório anual, com 

pouquíssimas informações, quando existe (E8). 

 

III. Prestação de contas: “Accountability” - prestação responsável de contas 

fundamentadas nas melhores práticas contábeis e de auditoria. Os agentes de 

governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente 

as consequências de seus atos e omissões. 

 
A prestação de contas é realizada, mas não posso julgar se está correta ou não porque não 

me envolvo profundamente para realizar esta análise, porém percebo que a maioria dos clubes não 

faz essa análise detalhada (A1) 
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Já está dando problema na atual gestão da federação, que não está demonstrando o balancete 

de forma transparente. Então a gente questiona, de uma certa forma, até onde está sendo justo (E4). 

 

Essas demandas gerais de prestação de contas e tudo mais geram encargos, mas não tem 

recursos pra v dar conta destes encargos e aí v tem q passar esses custos para o filiado, que não 

querem aumentar custos. Então você fica num beco sem saída. 

Aí já é mais gestão legal. A gente tem que ter isso, a gente tem deficiências na prestação de 

contas, sim, porque o gestor principal precisa ter tempo, e nós não somos pagos, e nem remunerados 

para esse trabalho, apesar de assumir toda a responsabilidade, e o gestor tem que delegar essa função 

para o funcionário e as vezes o funcionário não dá conta de atender todas as exigências possíveis. 

Assim a gente tenta atender as exigências legais (E6). 

 

Quando a gente olha a gestão como um todo a recíproca em relação ao clube ou entidade de 

prática desportiva, ela recebe pouquíssimas informações, no máximo um relatório anual, com 

pouquíssimas informações, quando existe. Aqui a gente tem um rigor muito alto em relação a prestação 

de contas né. Nós somos uma entidade privada, mas que recebe dinheiro proveniente de um 

compulsório, por isso nós temos auditoria frequente do Tribunal de Contas da União e CGU e que nos 

fazem também ter o cuidado dessas contas (E8)  

 

IV. “Compliance” é a conformidade no cumprimento das normas reguladoras, 

expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições 

legais do país. 

 

Coerência tem, mas tem que ter adequação. É uma exigência legal que v se adeque ao que a 

lei determina (E6).  

 

Há pouca coerência. Hoje as leis em relação às confederações e federações elas são vistas 

apenas como fontes de recursos. Só que aí a gente tem um problema para cumprir as premissas dessa 

lei. Hoje a lei Pelé ela designa, você tem um programa que os atletas em formação estão dos 14 aos 

20 anos de idade. A partir dos vinte anos de idade, vocêtem que estabelecer um contrato de trabalho 

com esse atleta. E a partir do momento que v estabelece um contrato de trabalho com esse atleta v se 

remete a essa confederação para que se registre esse contrato de trabalho com esse atleta. 

Praticamente ninguém faz isso no Brasil, a não ser o futebol (E8). 

 

V. Responsabilidade corporativa; sustentabilidade e ética: Os agentes de 

governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando sua 

longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações. Responsabilidade corporativa é uma visão 
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mais ampla da estratégia empresarial, contemplando todas as relações com a 

comunidade em que a sociedade atua. Conselheiros e executivos devem zelar 

pela perenidade das organizações (visão de longo prazo e sustentabilidade) e, 

portanto, devem incorporar considerações de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações. 

 

Projetos de sustentabilidade da modalidade ginástica artística não são desenvolvidos, ou se 

são não são divulgados e compartilhados (E1). 

 

Com a responsabilidade social, sustentabilidade; são raras as confederações e federações que 

pensam sobre os modelos. Muitas delas têm olhar específico para um momento específico: um 

campeonato mundial ou jogos olímpicos e aí naqueles momentos de reflexão já pensam na escola, 

mas sem muita coerência. A gente acaba não tendo um programa adequado para o esporte. O que a 

gente vai fazer, vai propor para a massificação desse esporte, desenvolvimento desse esporte, 

promoção desse esporte. As nossas relações com as confederações é que que a gente vê pouca gente 

pensando nisso (E8). 

 

Quanto a responsabilidade social eu vislumbro alguma oportunidade, alguma coisa, mas não é 

suficiente, por exemplo, não existe uma formação para os técnicos iniciantes que vão promover a 

iniciação, acho que ainda é carente nesse tipo de coisa. (E4) 

 

Você cria um problema com os outros clubes, que a competitividade é muito grande no recinto 

da competição, tem muita coisa, falta de respeito. É muito complicado sim (E4). 

 

A ética eu já vejo assim como uma questão de formação pessoal. Independentemente de ser 

uma exigência legal ou não, o comportamento ético passa pela formação que cada indivíduo (E6). 

 

O conceito de Compliance foi adaptado à realidade das organizações 

esportivas, trazendo as leis do esporte nacional, os estatutos. Nas entrevistas foram 

citados os regulamentos gerais e os regulamentos das modalidades esportivas, as leis 

estaduais e municipais para o desporto, as leis do Terceiro Setor.  

A reflexão foi ampliada sobre todas estas dependências e em síntese foram 

encontradas todas estas instâncias que legislam e deveria haver uma Coerência com 

as leis da Constituição Brasileira; o Código Civil Brasileiro; as leis que regulam o 

esporte municipal, estadual, nacional; o esporte internacional, as organizações do 

Terceiro Setor, com o Estatuto da Confederação, das Federações; das entidades 
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filiadas; com os regulamentos internos. É uma rede de informações e determinações 

que forma literalmente uma cadeia; uma teia que perpassa qualquer organização que 

se estabeleça. Operacionalmente fica difícil que um técnico esportivo, ou “um” gestor 

se aproprie de todo esse conhecimento. As empresas têm os seus departamentos e 

no extremo da comparação: a federação tem apenas o presidente. As leis tratam a 

todos com impessoalidade: ela se aplica a todos, porém as circunstâncias 

administrativas de excelência só se aplicam a algumas. 

O Instituto Brasileiro Governança Corporativa adotou a palavra organização 

para que fosse abrangente e atingisse, qualquer tipo de organização, inclusive as do 

Terceiro Setor se interessem pelos estudos sobre governança e sua aplicabilidade. A 

intenção é que cada organização avalie quais práticas devem adotar e definam qual 

é a melhor forma de fazê-lo, adaptando-as à sua realidade. A Responsabilidade 

corporativa foi apresentada como Responsabilidade Social para haver coerência com 

Terceiro Setor. Poucos associaram a responsabilidade social e a sustentabilidade com 

o fato de pensar na organização a fim de dar sequência ao plano de trabalho como 

uma visão futura. As pessoas, principalmente, os dirigentes voluntários mostram-se 

cansados diante do acúmulo de funções e responsabilidades, e os técnicos 

apreensivos com o futuro. Porém quem pensa na sustentabilidade das organizações 

esportivas em época de transição? Será que os associados percebem a 

responsabilidade social que tem com a vinculação deste ou daquele gestor em função 

do benefício próprio, momentâneo ou refletem na melhor escolha para o esporte? 

Realmente durante as entrevistas os entrevistados estavam preocupados em 

associar as suas práticas com os conceitos que foram apresentados e surgiram 

associações com as práticas esportivas, com as relações de gestores com atletas, 

supervisores, gerentes administrativos, com o COB, com as leis. Houve colaboração 

para o entendimento das práticas organizacionais, ainda que durante o tempo da 

entrevista, e uma grande motivação e curiosidade para saber mais destas 

organizações. Saber não para obter títulos, mas para realmente poder ajudar o 

esporte a crescer no país. Falta maior colaboração acadêmica e a aproximação do 

pesquisador da realidade. 

 

4.1.1.3 Quais destes princípios de governança se aplicam na gestão das 

federações e confederações?  
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Na minha entidade, como de prática desportiva ligada diretamente ao poder público posso dizer 

que se aplicam todos, mas não posso dizer o mesmo da C.B.G., onde não vejo ser aplicado nenhum. 

(E3). 

 

A princípio todos, em algum ponto, a gente pode dizer que todos. Porque a gente pode dizer 

assim, ninguém descumpriria algum desses princípios de forma intencional, ou de má fé, assim, a não 

ser algum bandido que existe em algum lugar aí, e eu quero crer que não exista isso na ginástica de 

modo geral. Pode ter falhas, falhas com certeza têm. Falhas de interpretação, falhas de... falhas (E6).  

 

Todos os princípios da governança se adequam a governança de uma confederação ou 

federação. O gestor, o presidente ou a diretoria executiva deveria estar preparada para lidar com todos 

esses princípios. A gente deseja, mas a gente não vê a aplicação destes princípios na gestão das 

confederações e federações. Então nós somos bastante críticos em relação à gestão das 

confederações e federações, mas fazemos isso no sentido de colaborar. A gente não quer tomar o 

lugar de ninguém, nós somos uma entidade de prática desportiva, uma entidade de educação, mas que 

tem a oportunidade de trabalhar com a prática desportiva e que tá ali com algumas confederações e 

federações que tem pouquíssimos recursos no país e tá ao para ajudar a desenvolver, mas sozinho 

não poderemos fazer isso. Tem que ter um corpo diretivo da entidade para suprir essas necessidades 

(E8) 

Constata-se que não há canais para a discussão das práticas e os associados 

permanecem descontentes e mesmo fazendo parte das organizações, não se 

manifestam, porque propositadamente ou não, os únicos encontros são os eventos 

competitivos, onde cada qual está correndo atrás dos seus objetivos. Por outro lado, 

os gestores não querem ouvir as críticas, levam para o lado pessoal e as organizações 

não se alinham: confederações, federações e associações de prática. 

 

4.1.1.4 Entre estes princípios da governança, algum deles é exigido por lei? 

 

Transparência (E1). 

  

 

Sim, prestação de contas nas leis que regulam o esporte (E3). 

 

Com certeza (E4).  

 

Ah, por lei acho que todos. Diretamente assim, que não seja exigido comprovar a aplicação em 

exigência é a responsabilidade social e sustentabilidade no esporte. Aliás o esporte é sempre utilizado 

como um fator de valorização social muito forte. O simples fato de você aplicar esporte já...As 
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prefeituras usam isso como uma forma de demonstrar responsabilidade social, mas não tem uma lei 

dizendo que a federação tem que fazer isso ou aquilo com relação a isso.  

Com relação aos demais, todos têm que existir. Você não pode criar um regulamento que não 

tenha equidade, você não pode ter falta de transparência. Exigência legal, acho que só essa 

responsabilidade social que não é aplicada diretamente ao esporte (E6). 

 

Equidade (E8). 

 

Percebe-se que todos concluem que estes princípios se aplicam na 

organização, porém se eles não forem operacionalizados, dificilmente duas pessoas 

estarão falando sobre o mesmo assunto. Não se sabe o grau de transparência que 

tem importância ter ou não critérios se você não for afetado por eles, portanto, é difuso 

refletir sobre o que leva cada pessoa a dar maior ou menor importância a estes 

princípios sem entendimento da cultura da organização e de suas práticas. 

 

4.1.2 A Confederação Brasileira de Ginástica vista pelos gestores das Federações 

 

Os presidentes e a governança da Ginástica Nacional. São três presidentes 

estaduais respondendo sobre a gestão no Estado e a Gestão da entidade a que 

pertencem como são filiados: 

 

A governança eu entendo como se fossem as atitudes que você toma para normatizar e 

organizar as modalidades de uma federação. Envolve a gestão financeira, a gestão pessoal, a gestão 

das modalidades e principalmente com o objetivo de normatizar e organizar a modalidade (E2). 

 

Estes três presidentes fazem uma análise de suas próprias formas de 

realizarem a gestão e a governança nas suas Federações de Ginástica. Dois deles 

concordam que realizam um trabalho operacional. O terceiro presidente por teve a 

coragem de agir administrativamente, buscando formas de existência de uma 

federação endividada e sem condições legais e financeiras para continuar existindo, 

que colocou muitos atletas nas seleções de ginástica no país, se autodenomina de 

gestor autoritário.  

 

Agora como governança eu pego o meu critério de avaliação. Eu pontuei aqui: o que a 

confederação visava: 
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 Liquidar a dívida da Federação com a Receita Federal; 

 Ter uma administração autossustentável; 

Eu vou fazer tudo, então a minha governança vai ser totalmente autoritária. Eu imponho e a 

coisa vai ser seguida. Eu não tinha outra escolha. Hoje a federação é funcional: eu como presidente e 

a secretária. Aí quem é o meu contador e o meu advogado. São só pessoas que seriam pessoas que 

eu uso como conselheiros. O conselho fiscal, o que fizemos foi liquidar a federação comprometida em 

função dos Bingos e abrir outra federação, então eu tive que ir a várias reuniões com o conselho fiscal, 

então eu ia encima...como eles não estão envolvidos diretamente, praticamente eu sou o gestor com 

uma visão unilateral, eu vou falando e o pessoal vai concordando e ninguém tem palpite, porque não 

tem conhecimento da realidade. Como governante eu me classifico como um autoritário (E9).  

 

Os gestores devem ter atitudes, um conjunto de ações para normatizar e 

organizar as modalidades de uma federação e cuidar dos documentos, dos encargos 

financeiros e da aplicação das leis, dos estatutos. Além disso devem estar 

preocupados com a gestão financeira, a gestão pessoal, a gestão administrativa, os 

relacionamentos com as entidades filiadas, e aquelas que um dia poderão ser, com 

os interessados na prática, os técnicos, os árbitros, os atletas e o público, as questões 

jurídicas e sobretudo com as questões políticas que permeiam as relações.  

 

A falta de recursos na federação é muito grande. O presidente é responsável por fazer 

acontecer os eventos. Há poucas leis que apoiam o trabalho que é feito pelas federações. A diferença 

entre as confederações e federações é que as confederações trabalham com incentivos e projetos. Eu 

conto aqui na Bahia com a isenção fiscal da prefeitura e Estado, mas pago a taxa de IPTU e esses 

recursos para o pagamento vêm dos clubes filiados, não tenho cotas que ajudem a gestão da 

Federação. Eu sei que existem leis que obrigam o estado e os municípios a reservarem cotas para as 

federações, mas eu não consigo achar essa lei e ir atrás dos políticos para que eles cumpram a lei 

(E2). 

 

Em 2013, na prestação de contas da Lei do Incentivo ao Esporte foram 

investidos R$ 229,2 milhões de reais, dos quais 17% foram utilizados pelas 

confederações; 14% por clubes sociais; 6 % para as Federações e 3% para os clubes 

de futebol; 4% em cooperativas; 21% em associações;3% em ONGS;7% OSCIPs; e 

25% em Institutos (BRASIL, RELATÓRIO GESTÃO, LEI DE INCENTIVO AO 

ESPORTE 2013).  

Nota-se que as federações utilizaram poucos recursos. As federações têm 

dificuldades para apresentar projetos ao governo federal, ou porque os estatutos não 

estão atualizados, ou não possuem as certidões negativas de débito junto à Receita 
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Federal, FGTS, e outras pendências. Os presidentes têm dificuldades de 

entendimento dos procedimentos exigidos pelo ME; alegam também que não tem 

tempo para fazer os projetos. 

Há no mercado quem já profissionalizou a criação de projetos para a Lei do 

Incentivo, mas alguns dos presidentes não possuem recursos para pagar alguém para 

fazer o projeto, ou não tem tempo para administrar mais esta nova função. E como 

consequência as federações continuam sem ter acesso a esta forma de obtenção de 

recursos.  

 

Não entendo de administração e uso o bom senso. Nunca fiz curso de gestão, sou professor 

de Educação Física. Um dia que eu recorri às duas estruturas advogado e contador e a partir daí fui 

estruturando e tentar desenvolver o processo até hoje. Como você diz tem metodologias técnicas, áreas 

técnicas, até as funções técnicas. A pessoa X ela se formou em administração e fez um organograma, 

fluxo de caixa, mas, um monstro de um sistema, mas, não é sustentável, não tem como gerenciar, aí 

eu tentei colocar em prática isso aí, mas não deu. Ficaria ótimo, até a cobrança online, mas não existe 

dinheiro pra isso (E9). 

 

Embora estas federações tenham as mesmas obrigações elas diferem em 

tamanho, em organização, em receitas, em número de filiados, em número de atletas 

que compõem as sete modalidades que elas administram: a Ginástica Artística 

Feminina e Masculina; a Ginástica Rítmica; a Ginástica de Trampolim, a Ginástica 

Aeróbica; a Ginástica Acrobática e a Ginástica para Todos.  

Cada uma destas ginásticas movimenta um grupo de associados diferenciados 

pelas regras e regulamentos das modalidades que praticam e pelos regulamentos 

específicos que obedecem. E cada grupo exige do presidente que tudo aconteça 

conforme as exigências nacionais e internacionais, que a arbitragem seja perfeita, que 

as condições do ginásio de competição sejam impecáveis.  

Cada grupo tem a seu desejo específico de chegar ao topo do rendimento. Mas, 

o clube deve pagar por isso e então começam os conflitos entre a presidência e os 

diretores dos clubes sobre as taxas. 

 

Essas demandas gerais de prestação de contas e tudo mais geram encargos, mas não tem 

recursos pra v dar conta destes encargos e aí v tem q passar esses custos para o filiado, que não 

querem aumentar custos. Então você fica num beco sem saída. Eu tenho uma reunião para aumentar 

o código de taxas que tá nisso. Eu tenho certeza vão me chamar e dizer ô Fulano tem que abaixar o 

custo e eu vou falar olha na verdade teria que aumentar e eu estou tentando não aumentar. Tem 
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modalidade que tem dois dias de competição e eu arrecado uma taxa de arbitragem, não é suficiente. 

Mas se por acaso for por essa aqui, essa tá cara demais, não, não está. Mas então é assim, deveria 

se ter o recurso para atender essas demandas. Em alguns contatos que a gente teve no governo federal 

a respeito de investimento, foi dado a entender que todos os investimentos federais, geral assim, para 

o esporte alto nível é feito via confederações. Então é assim, a gente não teria, não tem linhas de 

investimentos diretos para a federação, só via confederação (E6). 

 

A contratação de um contador e advogado para atuarem na gestão contábil e 

jurídica também onera o clube, e como o presidente não está presente dia e noite na 

federação, os gastos começam a crescer com material de escritório, computador, 

telefone e a contratação mínima de uma secretária, com encargos trabalhistas, férias, 

décimo terceiro salário, condução e outras vantagens.  

O acúmulo de tarefas na organização, como cuidar das inscrições dos filiados 

para as competições estaduais e nacionais, preparar os eventos estaduais e 

nacionais, cursos de arbitragem, cursos de formação para os técnicos, vai 

aumentando ano a ano. Há procedimentos que se repetem todos os anos. Para 

Chiavenato (2004) a cultura organizacional reflete a maneira como cada organização 

aprendeu a lidar com o seu ambiente. É uma complexa mistura de pressuposições, 

crenças, comportamentos, histórias, mitos, que representam de modo particular cada 

organização.  

Com as federações não é diferente. Há poucas mudanças no cenário que 

envolve os atores que circulam no meio esportivo. O técnico tem uma carreira a 

cumprir, o tempo de trabalho para recorrer a aposentadoria e muitos ultrapassam este 

tempo, por causa da paixão pela modalidade. Muitos são árbitros e já foram atletas 

Alguns se tornam presidentes de federação porque reconhecem que dependem 

da organização da entidade para conservarem seus empregos. Para driblar a falta de 

recursos, de pessoas especializadas na gestão, o presidente geralmente chama para 

si grande parcela de obrigações porque hoje em dia há poucos voluntários para dividir 

o trabalho. 

 

Você tem muito pouco recurso, onde buscar, aí v acaba fazendo do jeito que a estrutura tá 

acostumada, e as vezes o funcionário pode estar ou não acostumado a fazer deste ou daquele jeito. E 

esta dificuldade não é só da federação, mas é de todas as empresas também. As empresas, de um 

modo geral passam por isso: hábitos de organização que são colocados e se seguem, se está uma 

porcaria ou não, se segue e não se sabe porque, dá prejuízo, é e assim porque sempre foi assim (6). 
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Mesmo os protocolos operacionais sendo repetidos e criticados, há poucos 

envolvidos com a gestão da federação para propor outros, sem interesses financeiros, 

dispostos a doar o seu tempo. Robbins (2005, p.374) acrescenta que a cultura oferece 

estabilidade à organização e compara as organizações às pessoas: elas podem ser 

flexíveis ou rígidas; hostis ou apoiadoras; inovadoras ou conservadoras e conclui que 

as organizações possuem personalidade própria. 

Essa cultura depende também dos stakeholders que atuam no cenário das 

federações. Há rituais na gestão do esporte que se conservam independentemente 

de quem é eleito. Este entrevistado esteve como presidente da federação há 30 anos 

atrás e retornou neste ciclo olímpico. Ele respondeu a seguinte pergunta: 

 

Você acha que muitos procedimentos são seguidos na gestão das federações por questões 

culturais? 

São formatos que vão se multiplicando e resistindo ao tempo. Como não tem uma cartilha única 

e você tem que seguir um monte de coisa, e depende do que está sendo cobrado no momento, as 

vezes é uma coisa, as vezes é outra. Se você entrar para a esfera de investimento público, a lei te dá 

mais norte para seguir. Mas na gestão de modo geral, mas no nosso dia na competição não tem, pra 

isso não tem guia (E6). 

 

Hoye, Smith, Westerbeek, Stewart e Nicholson (2006) argumentaram que o 

esporte é diferente de qualquer negócio e que tem implicações significativas pela 

maneira em que o desempenho é medido e gerenciado. O valor simbólico e a 

intensidade emocional demonstrado nestas organizações, segundo os autores, 

dificilmente é encontrado em companhias de seguro, bancos, ou até lojas de apostas. 

Muitos dos associados não estão interessados na gestão administrativa e 

financeira da federação. Eles se preocupam com a realização dos eventos 

competitivos e muitos não participam ativamente da gestão, comparecendo às 

Assembleias e participando das decisões. Muitos não entendem que manter a 

organização funcionando, significa mais do que realizar as competições esportivas.  

A forma de participação dos stakeholders, seus interesses e as rotinas de 

trabalho produzem a cultura da organização. Para Robbins (2005, p.378) a cultura 

organizacional é definida como um sistema de valores compartilhados pelos membros 

da organização que a diferencia das demais. 

Além dos procedimentos, rituais, protocolos, história, o que vai dar 

personalidade à uma organização esportiva é o seu estatuto e como argumenta a E2: 
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O Estatuto e o regulamento geral ditam uma governança interna das federações (E2) 

 

4.1.2.1 A governança e os Estatutos 

 

O estatuto de todas as federações deve seguir um modelo: elas foram fundadas 

no sistema associativo e reconhecidas pelo Decreto Lei 3199/1941 e posteriormente 

pela Lei 9615/98 como pessoa jurídica de direito privado e de acordo com o Código 

Civil Brasileiro, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, com caráter desportivo 

e patrimônios próprios. São filiadas às confederações, que são as entidades de 

administração nacional do desporto.  

 

As atribuições de cada federação e confederação, bem como o sistema de 
sua organização e funcionamento dever ser definidas nos respectivos 
estatutos (Art.17 Lei 3199/41). Os estatutos deveriam prever normas de 
administração financeira Parágrafo único. O Conselho Nacional de Desportos 
uniformizará os modelos de contabilidade das entidades desportivas e 
indicará os livros necessários ao registro do movimento econômico e 
financeiro, inventário do patrimônio e transcrição dos atos, deliberações e 
pareceres dos órgãos de orientação, direção, administração e fiscalização 
(BRASIL, DECRETO-LEI 80.228/77). 

 

Em 2013 a Lei 9615/98 publica como exigências que as entidades de 

administração do esporte (estadual e nacional) estabeleçam em seus estatutos, se 

quiserem receber os recursos públicos: a) princípios definidores de gestão 

democrática; b) instrumentos de controle social; c) transparência na gestão da 

movimentação de recursos; d) fiscalização interna; e) alternância no exercício dos 

cargos de direção; f) aprovação das prestações de contas anuais por conselho de 

direção, precedida pelo parecer do Conselho Fiscal; g) participação de atletas nos 

colegiados de direção e a eleição para os cargos da entidade (Art.18 A ). 

Além desta determinação o Art. 56-B da mesma Lei 9615/98, exige que o 

estatuto das entidades beneficiadas com o repasse de recursos para a assinatura do 

contrato de desempenho apresentem: 

I – observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência; 

II – a adoção das melhores práticas de gestão administrativa, necessárias e 

suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 

vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 

decisório; 
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III – a constituição do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de 

competência para opinar sobre os relatórios técnicos de desempenho financeiro e 

contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 

organismos superiores da entidade; 

IV – prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, 

no mínimo: a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 

normas brasileiras de contabilidade; b) que se dê publicidade por qualquer meio 

eficaz, no encerramento do exercício fiscal ao relatório de atividades e das 

demonstrações financeira da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos 

com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e com o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer 

cidadão.  

As entidades que quiserem firmar contrato de desempenho deverão portar os 

seguintes documentos da organização: I – estatuto registrado em cartório; II – ata de 

eleição de sua atual diretoria; III – Balanço patrimonial e demonstração do resultado 

do exercício; IV – a inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes; V – comprovação 

da regularidade jurídica e fiscal. 

Estas exigências devem ser cumpridas se as Federações e Confederações 

desejarem ter os recursos do Governo Federal. As confederações e federações 

esportivas deverão assegurar que em seus processos eleitorais: I – o colégio eleitoral 

seja constituído por todos os filiados no gozo dos seus direitos, admitida a 

diferenciação dos seus votos; II – defesa prévia, em caso de impugnação, do direito 

de participar da eleição; III – eleição convocada mediante edital público em órgão da 

imprensa de grande circulação, por três vezes; IV – sistema de recolhimento dos votos 

imune a fraude; V – Acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de 

comunicação.  

Os estatutos deverão regulamentar também sobre a instituição do Tribunal de 

Justiça Desportiva; a inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de cargos 

e funções eletivas ou de livre nomeação de a)condenados por crime doloso em 

sentença definitiva; b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em 

decisão administrativa; c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 

d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude 

de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; e) 

inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; f) falidos. 
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A Lei 9615/98 exige que as prestações de contas anuais de todas as entidades 

de administração integrantes do Sistema Nacional do Desporto sejam submetidas, 

com parecer do Conselho Fiscal, às respectivas Assembleias Gerais, para a 

aprovação final e ordena que todos os integrantes das assembleias gerais tenham 

acesso irrestrito aos documentos, informações e comprovantes de despesas de 

contas. (§ único, Art.24). 

As leis influenciam na gestão das federações e confederações?  

 

Sim, influenciam. Se existe um regulamento eu tenho que cumprir. Os regulamentos existem 

para que a competição aconteça (E2) 

 

Nos estatutos e no Regulamento Geral e na Lei Pelé, muitas informações são confusas. O 

entendimento da lei não é claro (E2). 

  

Vejo como filiada que para a Confederação existem leis que interessam ao governo, além dos 

interesses do COB, porque precisam das seleções para apresentar resultados. O presidente da 

Confederação vai atrás da beka olímpica, bolsas atleta...o interesse aí é que se apresentem os 

resultados, então surgem as leis para que se alcance os objetivos (E2). 

 

Bastante, geralmente dificultando. Leis que facilitem...que...porque é assim: as leis do esporte 

no Brasil são feitas para o futebol e pra alguma ou outra modalidade maior, que tem recursos grandes, 

grandes volumes de investimentos. Para controlar esses investimentos tem as regras muito duras. Só 

que quando v aplica essas leis em federações bem pequenas, de médio para pequenas. Gera um 

emaranhado de dificuldades que você não consegue dar conta (E6). 

 

É, é, acho que a Lei Pelé é a mais especificamente pra isso e tem uma série de leis, não tem 

uma lei só e especifica para o esporte. A gente tem a lei Pelé especificamente, mas também tem as 

leis do Terceiro Setor, que também tem que ser seguidas. Isso dificulta bastante, por conta de não se 

ter uma cartilha você siga e possa dizer olha agora eu estou dentro da lei (E6). 

 

Achei um estatuto defasado há trinta anos, dívidas. O advogado disse que tínhamos q respeitar 

essa lei e o contador veio com os procedimentos contábeis. Em função da mudança na Lei Pelé, agora 

em 2013, o estatuto da federação tem que ser normatizado, utilizando o da confederação. O que a 

gente fez? Pegou o documento da confederação, simplesmente só transferiu para legenda de 

federação e mandamos. A gente faz tudo certinho, a gente faz os reconhecimentos em cartório, aí eu 

to até hoje, eu to levando isso há um ano, sem legalizar o documento. Aí eles me perguntam: vocês 

são OSCIP, nós não somos OSCIP. Esse documento eu estou recebendo porque a minha entidade 

maior me condicionou a seguir, e até expliquei, porque eu recebo uma ajuda de custo e nessa prestação 
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de contas, não pode haver um paradoxo: a CBG receber um documento e a federação outro. Então eu 

to até hoje, no meu estado, e eu estou até levando esse documento pra casa, pra refazer todo, e ele 

insiste, mas VS não vão ser reconhecidos como OSCIp e eu insisto, eu não sou OSCIP, somos uma 

federação vinculado a uma confederação. A lei maior é a lei que determina (E9). 

 

Em síntese: Sim, se existe lei é para cumprir, mesmo que não se entenda, 

mesmo que ela seja complicada. Até existem leis que não foram feitas para as 

federações, foram feitas somente para as confederações e organizações que mantém 

a relação direta com o COB e o Ministério do Esporte e recebem recursos públicos e 

necessitam prestar contas, então a legislação ensina os gestores nesta prática. Para 

controlar estes investimentos a lei é muito dura e não se aplica às federações que não 

tem recursos financeiros, humanos e nem tempo para se dedicar aos projetos. Para 

as federações a aplicação da lei encarece a gestão, porque sem verbas, cumprir as 

exigências da lei exige que as federações utilizem os poucos recursos que tem em 

gastos com cartórios, publicações, advogados, contadores. 

 

4.1.3  Confederação Brasileira de Ginástica sob o ponto de vista das Federações e 

das entidades de prática da Federação de São Paulo (E1; E2; E3; E4; E6; E8; 

E9) 

 

A aplicação dos princípios da Governança na Confederação Brasileira de 

Ginástica, sob o ponto de vista dos stakeholders: 

 

I. Equidade: 

Princípio de igualdade não existe (E9). 

 

Nos ´últimos anos temos tentado nos aproximar de algumas federações e confederações, pra 

se aliar o nome da instituição enquanto referência de qualidade. Então algumas federações entendem 

que se aliando à nossa instituição, estão se aliando a um parceiro de qualidade (E8) 

 

 

II. Prestação de contas:  

 

A prestação de contas é realizada, mas não posso julgar se está correta ou não porque não 

me envolvo profundamente para realizar esta análise, porém percebo que a maioria dos clubes não faz 

essa análise detalhada (E1). 
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Na nossa confederação tem aquelas contas todas e vou fazer o que...o conselho fiscal é um 

grupo da confiança da confederação, são pessoas da confiança dela...parecem estar agindo de boa-

fé. A confederação possui muitos recursos do governo federal, municipal, estadual e patrocínios, esses 

órgãos controladores devem existir e devem aparecer para controlar os recursos…e se os recursos 

forem do COB ele deve proceder da mesma forma (E2). 

 

A confederação faz uma prestação de contas um pouco mais aberta, até porque se ela não 

fizer a prestação de contas correta a verba não tem entrada. A verba que vem através da Caixa tem 

que ter uma prestação de contas correta, para continuar vindo o subsídio (E4). 

 

Na prática o que se aprova numa prestação de contas é se contabilmente as contas foram 

prestadas em cada detalhe. A questão dos investimentos e onde foram feitos cada investimento 

simplesmente não entra em pauta e normalmente o próprio estatuto dá poderes pra direção (E6). 

 

 

O que tu recebes de oficial na confederação. Ela te entrega aquele formal que é reconhecido 

em contador e aquele Conselho Fiscal que hoje tem 3 membros de estados diferentes e depois vem 

aquela que eles apresentam publicamente. O que é que eu faço? Eu concordo. O que eu vejo atrás 

disso? Eu vejo que atrás desses recursos federais tem entidades, como a Caixa Econômica Federal, 

que quer prestação de contas. Que solicitam uma prestação de contas e eu confio no controle das 

entidades municipais, estaduais e federais que tenham uma entidade que tem a prestação de contas. 

Não sei como eles fazem, mas, acho que eles fazem contabilmente (E9). 

 

A confiança nos gestores e na diretoria eleita é que baseia o voto de aprovação 

de contas na AGO. Estas assembleias duram um ou dois dias e seria impossível 

examinar todos os documentos contábeis. O conselho fiscal é chamado com 

antecedência para examinar os documentos e uma auditoria independente é feita 

sobre os resultados contábeis. Os associados percebem que o dinheiro público está 

sendo controlado pelas estatais, pelo COB, pelo Ministério, pelo TCU, por todas as 

instituições por onde ele passa e, portanto, acreditam que todos os procedimentos 

foram realizados. Porém a insatisfação maior é com a falta de transparência: muitas 

vezes não sabem como os recursos foram alocados e nem há discussão para se firmar 

as prioridades. Legalmente todos são obrigados a prestar contas, porém poucos 

utilizam-se do princípio de transparência. 

 

III. Transparência 
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Acho que falta transparência, e venho falando isso há muito tempo, sobre os critérios de 

formação das seleções, sobre os critérios utilizados para a divisão de recursos, a gente não sabe disso. 

A gente confia mas não tem clareza de como é feito. Se eu discordar do que é feito, lá na frente 

acontecer algo, eu já sabia do que iria acontecer, mas, não fui ouvida (E2). 

É como os resultados das competições, existe uma apresentação dos critérios, tem um 

regulamento a ser seguido. Tudo está lá exposto, qualquer problema há fundamentos sobre o que 

discutir. (E2). 

É, ainda prefiro citar a confiança: eu nunca peguei um papel, nunca peguei uma nota, eu 

prefiro pensar que a presidente e o conselho fiscal têm boa índole e estão fazendo tudo certo. Quanto 

ao encontro na AGO, realmente é muito pouco tempo para discutir a ginástica. (E2) 

 

Na minha entidade, como de prática desportiva ligada diretamente ao poder público posso dizer 

que se aplicam todos, mas não posso dizer o mesmo da C.B.G., onde não vejo ser aplicado nenhum 

(E3). 

 

Falta trabalhar nas confederações e federações o princípio da transparência (E8). 

 

A gente percebe que o ME possui um convênio de cooperação diretamente com as 

confederações, algumas vão bem outras não, a gente não entende bem como isso acontece, mas a 

gente sente a falta de uma entidade que regularize, eu não sei se o COB tem essa condição, de 

estabelecer esse olhar, para verificar se a gestão esta condizente ou não, se as leis estão sendo 

cumpridas, se o entendimento está adequado (E9) 

 

Compliance:  

 

No caso da federação paulista e confederação brasileira de ginástica, atualmente na função de 

árbitro, observo que os procedimentos definidos no estatuto e no regulamento são seguidos de forma 

básica, apenas como um ato obrigatório. A legislação não é seguida em sua totalidade, por ex. a Lei 

pele, que rege a função de atletas profissionais e amadores, alguns itens não são seguidos (E1). 

Sim, eu tento estar adequada ao esporte, regulamentos da FIG, confederação; regulamento 

interno. (E2).  

 

Eu abro o estatuto, por exemplo, tem uma transferência de um atleta, como é que eu faço para 

contratar um atleta. Normalmente não que eu leia, mas quando preciso de uma informação sobre 

procedimentos. Pra que eu não seja pego de surpresa eu me informo sobre o assunto que eu estou 

mexendo.  

Os regulamentos internos eu também olho (E4).  
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Coerência tem, mas tem que ter adequação. É uma exigência legal que v se adeque ao que a 

lei determina (E6) 

. 

Responsabilidade social 

 

Na CBG, na confederação acho que o Projeto Caixa eles formam lá um grupinho com crianças 

carentes e competem. Na real, eu acho que também não tem critério. Eu não tenho no meu estado, 

isso tem muito é no norte e nordeste. Inclusive eu acho que eles usam esse dinheiro, inclusive o próprio 

recurso para dizer que até pra dizer que eles justificam a participação em evento. Muitas dessas 

crianças em torneio são desses projetos e teoricamente eles não são federados. É assim que eu 

interpreto. (E9). 

 

Eu tenho que legislar da forma mais ética possível, em benefício do clube. Se eu vejo que a 

federação está interferindo no resultado da equipe, como é que eu faço. Olha eu não interfiro na decisão 

técnica, eu não tenho como interferir.  eu me retiro. Teoricamente a CBG deveria fazer a mesma coisa, 

mas não acontece isso. sobre a decisão técnica não tem interferência. Teoricamente a CBG teria que 

fazer a mesma coisa. Como é que o masculino da ginástica conseguiu os resultados? Batendo de 

frente. Os bons resultados técnicos atingidos pelos meninos foram em função da qualidade técnica de 

um dos técnicos que soube se impor. E os outros estados. E o que a confederação fez com esse 

movimento. Na carona ela ganha méritos. Ah eu tenho um atleta olímpico. Na vitrine vai todo o mundo. 

(E9). 

 

As boas práticas de governança, conforme Rossetti e Andrade (2012) 

recomendam, implicam na harmonização de conflitos e interesses na organização. 

Foram citados cinco princípios e todas os descontentamentos foram sendo 

encaixados no lugar certo. Foi um exercício que os stakeholders fizeram que 

certamente ajudaram a refletir e listar uma série de contrariedades com a gestão e 

identificá-las. 

Para Freeman (1983) os stakeholders podem ser qualquer indivíduo ou grupo 

que pode afetar ou ser afetado pelo alcance dos propósitos da organização. Na 

confederação podem ser os associados, os atletas, os próprios gestores, o Estado, os 

patrocinadores; os diretores de clube; os pais de atleta; os técnicos; as famílias dos 

técnicos; os funcionários; o contador; o advogado; os árbitros; os fans do esporte; a 

mídia, a comissão técnica, os representantes do COB etc. Qualquer um que possa 

ajudar ou prejudicar a organização (RIBEIRO, 2012). 

Constatou-se que os conflitos existentes são gerados em torno destes 

princípios da governança. Porém observa-se que tudo foi feito a “toque de caixa”. As 
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organizações esportivas nacionais eram iguais e algumas eram até menores do que 

as federações. Em 2001 as receitas das confederações começaram a ser maiores em 

função da Lei Agnelo- Piva e após o Brasil assumir a realização dos Jogos Olímpicos 

de 2016, o investimento do esporte foi aumentado não se sabe em quantas vezes 

mais!  

Rickets (1994, apud Misorelli, 2003) afirma que os principais de uma 

organização sem fins lucrativos têm pouco incentivo para monitorar a eficiência do 

gestor, dando a ele considerável poder discricionário, inclusive para realocar recursos 

visando o próprio benefício. De acordo com Herrero, Cruz e Merino (2002) essa falta 

de interesse dos doadores em monitorar é porque depois da doação, as preocupações 

com os resultados gerados são pequenas e há poucos mecanismos de controle do 

processo. Os autores consideram que isto aconteça porque: 

I. A doação, e no caso das organizações esportivas, são as taxas pagas pelos 

associados não são quantificadas, isto é, se vão ou não dar conta dos 

compromissos de gestão: talvez falte um orçamento, um espelho para que o 

associado passe a acreditar nas despesas.  

II. O doador, no caso das organizações esportivas é o associado, não 

compreende o objeto de trabalho das organizações esportivas, o que ele vê 

são só os eventos esportivos da sua modalidade, porém não acompanham a 

organização interna e a gestão dos recursos em função das outras seis 

modalidades existentes. 

III. Há dificuldades do gestor para esclarecer qual é o objeto de trabalho da 

organização. As decisões são tomadas a portas fechadas, ou solitáriamente e 

os associados não são informados. Há falta de comunicação. Os regulamentos 

são deixados de lado e os critérios mudados no percurso da ação. Parece que 

as organizações esportivas estão necessitando investir em tecnologias da 

informação. 

Como Fama e Jensen (1983) reconhecem e alertam a inexistência de 

dividendos não significa que não haja riscos de perdas tanto pelos doadores 

(associados) como pelo público beneficiário, que no caso das organizações 

esportivas são os atletas. E, os autores complementam prevendo, que nem 

sempre o público beneficiário que são os atletas, tem condições de monitorar os 

serviços, e não tem mesmo. Portanto definir prioridades da gestão em Assembleia 
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Geral pode ser uma forma de elencar as necessidades que a organização 

apresenta e cumprir um orçamento com o foco em planejamentos estratégicos. 

 

4.1.4 A governança na Federação e Confederação de Atletismo 

 

Os stakeholders da Federação e Confederação do Atletismo são pessoas que 

atuam no esporte, na modalidade como árbitros, técnicos de seleção, já foram atletas, 

atuam no conselho fiscal e na gestão das organizações e na gestão de organizações 

de prática desportiva. Eles interpretaram a governança como:  

 

Governança é todo o processo de gestão da contabilidade esportiva e da confederação em si, 

desde o planejamento estratégico, desde traçar objetivos, metas dentro do esporte e dentro do papel 

que a confederação tem como empresa, a utilização de recursos humanos, a prescrição de métodos; 

traçar os objetivos de curto, médio e longo prazo. Ver todos os indicadores se todos esses objetivos 

fixados estão sendo atingidos e ter como corrigir a rota para atingir todos esses objetivos e detectar os 

problemas que a confederação tem como um todo (E5). 

 

Governança na minha avaliação tem sido o cumprimento de leis, que tem sido cumprida 

parcialmente, para se ficar dentro do regulamento. Existe uma filosofia por baixo da lei. A gente entende 

que o legislador que escreveu a lei se baseou numa filosofia, numa pesquisa, mas a gente acredita que 

a lei é um empecilho para a realização de algumas coisas. Não que a lei seja errada. Porque o conceito 

na cabeça dos dirigentes não bate com a lei. Então essa governança é meio de araque, desculpa a fala 

meio dura, eu acho que todas as prestações de contas, os estatutos, são todos adequados para se 

cumprir a lei, mas não para a governança. (E7 

 

Algumas federações têm profissionais contratados pra isso, então tem uma executiva 

profissional para dar conta da gestão, outros são chapas que se criaram dentro das federações e 

confederações tendo ali um suporte, que a gente não percebe, na sua grande maioria tem problemas 

com a gestão (E8). 

  

A apresentação do conceito demonstrou o grande conhecimento do gestor 

sobre a gestão empresarial, porém ao tentar entender se havia sido um lapso a 

utilização da frase: “dentro do papel que a confederação tem como empresa” foi 

formulada a segunda questão: 

 

“Entre os princípios da governança corporativa são princípios que são utilizados numa 

empresa. Como queremos transportar esses conceitos para a organização esportiva, que a princípio 
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não é uma empresa, pertencem ao Terceiro Setor, no caso as confederações são um braço do estado, 

o senhor mesmo disse os recursos vem do estado e até trabalham em função do Estado, então estes 

princípios precisam de uma certa adaptabilidade à realidade das confederações e federações” (E8). 

 

Os princípios da governança fossem analisados um a um. Quando o princípio 

da responsabilidade social foi apresentado percebeu-se um desabafo: o entrevistado 

chamou a pesquisadora por nome e disse: 

 

Desculpa, nós não pertencemos ao Terceiro Setor. Mas é lei!!! Sim, mas na prática, não é, tem 

que ser mudado. Nós somos empresa. (E5). 

 

Percebeu-se que durante as entrevistas, que para muitos era uma indagação e 

ao mesmo tempo admiração quando se falava em Terceiro Setor e federações e 

confederações. Muitos sabem que as federações e confederações não tem fins 

lucrativos, porém muitos acreditavam que estas organizações não pudessem ter 

lucros. A diferença é que havendo lucro, os recursos são novamente aplicados na 

organização e não divididos entre os acionistas e proprietários, como acontece na 

empresa Tenório, (2001) 

Compreende-se que uma entidade de administração do desporto nacional 

como é a CBAt, que em 2012 e 2013 apresentou os seus resultados financeiros em 

com mais de 31 milhões de reais deva ter uma gestão profissional e por ser uma das 

mais antigas instituições deva ter agregado uma grande bagagem administrativa. 

O descontentamento do entrevistado E5 com a caracterização da organização 

como sendo do Terceiro Setor, pode estar ligado à falta de interesse, por parte do 

Estado em regulamentar este emaranhado de organizações que não são nem 

mercado, nem estado, como Junqueira (2004) as define. Não tem distribuição de 

lucros e também são desvinculadas do aparato estatal e essa realidade estabeleceu 

uma nova relação entre Estado e Sociedade, entre o público e o privado que é cercada 

por leis. Quando as organizações interessam ao Estado, como as esportivas, elas são 

contempladas com recursos e mais leis, para que elas cumpram o Plano para 2016 e 

façam a devida prestação de contas. Quando elas não interessam não recebem nada, 

nem informação quanto ao seu funcionamento. 

Mesmo sendo uma organização que não visa lucro e que não tem dono 

(Principal) a Teoria da Agência se aplica às confederações e Federações esportivas, 

porque as relações estabelecidas dependem de interesses, que podem ser 
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conflitantes entre o Agente, que nas organizações esportivas são eleitos, e os 

associados que o elegeram, (o principal) e os seus stakeholders.  

Os demais envolvidos na organização, mas que não tem direitos legais e nem 

posição dentro dela são aqueles que não tem direito a voto, como os árbitros, os 

voluntários, os diretores de modalidades, os patrocinadores, etc. Porém na CBAt 

encontramos um estatuto que prevê que as associações de árbitro, ex-atletas 

olímpicos; clubes vencedores no ciclo olímpico, atletas olímpicos tenham direito a voto 

além das 27 federações filiadas. Isto dá mais robustez ao colégio eleitoral e mais 

pessoas podem participar e opinar no processo. 

Os princípios da governança foram analisados pelos entrevistados da 

modalidade Atletismo, na sequência: 

I. Equidade: 

 

Eu não vou falar especificamente de nós, é mas eu vejo que isso não acontece nem nas 

empresas. Muitas vezes a teoria é muito bonita mas na prática ela não se aplica. Uma empresa 

multinacional que tem o princípio da equidade, promoção por mérito, etc. chega uma hora que, os 

valores sociais se aplicam, se o presidente gosta do x e não do y, pode ter os maiores processos, mas 

ele vai escolher, o x (E5. 

 

 Por exemplo é assim, a relação do presidente da confederação, os presidentes das federações 

com os treinadores, com os clubes; questão de dinheiro: os clubes de poder, tem poder junto à 

federação e os que não tem poder, não tem poder: o treinador não tem direito nem de expor o que ele 

quer, as vezes ele não consegue nem uma audiência com o presidente da federação. Eu percebo isso, 

porque já estive do outro lado, até pouco tempo, quando não tinha absolutamente nada e hoje a gente 

tem condição de pagar tudo direitinho, oferecer um estádio para fazer uma grande competição. Então 

o tratamento é outro. Eu percebo isso, porque, eu não vou deixar de ser crítico por estar do outro lado 

agora. (E7). 

 

Todos os princípios da governança se adequam a governança de uma confederação ou 

federação. O gestor, o presidente ou a diretoria executiva deveria estar preparada para lidar com todos 

esses princípios. A gente deseja mas a gente não vê a aplicação destes princípios na gestão das 

confederações e federações. Então nós somos bastante críticos em relação à gestão das 

confederações e federações, mas fazemos isso no sentido de colaborar. (E9). 

 

II. Transparência 

 



173 
 

Esse princípio é fundamental. Acho que todas as entidades não têm que ter vergonha de falar 

claramente onde elas aplicam os seus recursos e os vários critérios utilizados. Existe alguma coisa nas 

confederações, que a sociedade não entende, mas que no meio é necessário, então você tem, hoje, 

muitas vezes a gente recebe crítica ah por que hoje vocês pagam herói olímpico, ele não é mais atleta? 

Mas ele merece ter um benefício por aquilo que ele fez pelo esporte. Ele continua a ser um embaixador 

do esporte. Mas tem atleta novo que implica, olha tem as categorias menores que acham um absurdo 

pagar, que não precisa pagar ex-atleta, que já tem dinheiro e não precisa. Então, mas é transparente, 

olha: todos os nossos programas, tudo o que a confederação paga é publicado em nota oficial. Tudo 

isso é transparente, então desde o atleta juvenil que recebe a bolsa de qualquer valor até o mais alto 

escalado, é pago é público, qualquer um entra lá no site, e veem lá os contratos. É transparente (E5) 

 

A Transparência é o princípio mais difícil que tem. Justamente porque está atrelada a equidade. 

Da transparência você mostra que não trata todo mundo de uma maneira igual. Então v não pode dar 

transparência (E7).  

 

Falta trabalhar nas confederações e federações o princípio da transparência? Totalmente, o 

quanto de recurso ela recebeu e como ela está utilizando esse tipo de recurso. Principalmente porque 

ela está usando recursos públicos. A partir do momento que ela está recebendo da Caixa Econômica 

Federal de x milhões, qual foi o destino daquele recurso, qual foi o plano para utilizar aquele recurso. 

Se foi para a formação desportiva, se foi para o rendimento esportivo. A gente acha pouquíssimas 

informações nas federações e confederações. (E8). 

 

Eu gostaria de ver no nosso país um sistema confederativo e federativo mais presente, mais 

transparente, e que tivesse força para desenvolver o esporte nacional. A gente percebe flashes, as 

vezes um grupo entra e consegue fazer um bom trabalho e aí o outro grupo entra e as vezes é 

totalmente despedaçado, não se fomenta mais. Os programas de formação desaparecem, os 

campeonatos somem, e as entidades de prática também não se organizam. Tem que ter mais gente 

olhando pelo esporte profissional (E8). 

 

III. Prestação de contas 

Nós temos um departamento específico para prestar contas de tudo. Então todos os nossos 

projetos começam ao contrário: como nós vamos prestar contas do projeto que a gente quer fazer. 

Existem algumas exigências legais que acabam atrapalhando né...depender do poder público significa 

que v só pode usar o dinheiro depois que ele é depositado na conta, até porque esse dinheiro não tem 

como ser reembolsado, isso é um problema, mas a prestação de contas tem que ter, de uma forma 

transparente (E5).  

 

A prestação de contas vem via prefeitura, então nós temos que prestar contas à CEF, que é a 

nossa provedora e à Prefeitura. É uma prestação muito difícil mesmo, que não tem como escapar um 

centavo, um centavo que escapar você tem que ir lá e botar do bolso. Tem um conselho fiscal atuante 
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montado com ex-atletas, hoje supervisores escolares do estado, professores de educação física do 

estado, que se formaram no atletismo e sabem o que estão fazendo. (A7) 

 

IV. Compliance: Coerência com as leis que regulam o esporte; com o 

estatuto; com os regulamentos internos  

 

Existe coerência mas poderia ser uma coisa fácil. (E7) 

 

V. Responsabilidade social 

 

Desculpa, nós não pertencemos ao Terceiro Setor. Mas é lei!!! Sim, mas na prática, não é, tem 

que ser mudado. Nós somos empresa. Mas responsabilidade social a gente ...não é que não deveria 

ter. Só promover o esporte, o fato de você promover o esporte, você já está cumprindo o seu papel 

social. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, então se você consegue fazer o esporte 

profissional, amador de qualidade, então você já consegue resolver um monte de problema, por 

consequência. (E5).  

 

Ética; é imprescindível em tudo. Eu sou Panatleta e defendo a ética pra tudo: pra gestão, para 

regras, para modalidades. Nada de ter jeitinho, eu sou contra, a ética em primeiro lugar. O papel do 

esporte é preservar a ética. Não é o que acontece, a realidade tem sempre o jeitinho, a questão do 

doping, tem a questão de querer ganhar uma medalha a qualquer custo. Tem a questão do treinador 

que força o atleta estourado a competir porque ele quer ter visibilidade. Mas, tem o princípio ético, que 

vem bem pra tudo na vida 

 

Eu acho que esse é o princípio que está sendo mais chegado ao atletismo. Existem muitos 

projetos pelo Brasil com esse alcance de levar o atletismo como uma fonte de oportunidades e isso 

estimula a cultura esportiva, que é importante. Uma fonte de oportunidades para a ascensão social, 

porque vai surgir lideranças pelo Brasil a fora, e eu conheço muito o Brasil, até os pequenos lugares e 

eu vejo que isso acontece no Brasil inteiro (E7). 

Todos os princípios da governança se adequam a governança de uma confederação ou 

federação. O gestor, o presidente ou a diretoria executiva deveria estar preparada para lidar com todos 

esses princípios. A gente deseja mas a gente não vê a aplicação destes princípios na gestão das 

confederações e federações. Então nós somos bastante críticos em relação à gestão das 

confederações e federações, mas fazemos isso no sentido de colaborar. (E9). 

 

Estes entrevistados da Federação e confederação de Atletismo tem uma visão 

contrária a alguns dos demais entrevistados, em alguns pontos. A visão da aplicação 

dos princípios é dura e eles contradizem tudo o que os outros grupos disseram. A 



175 
 

equidade não existe, o que existe são preferências e estas sempre se superporão aos 

critérios. 

 

4.1.4.1 Entre estes princípios da governança, algum deles é exigido por lei? 

Qual (quais)? 

 

A transparência é exigida por lei, a ética é exigida por lei, a equidade, todos os princípios são 

exigidos por lei, mas para se aplicar no que acontece no dia a dia, não tem o que fazer (E5). 

 

Sim, a equidade não sei, mas a transparência, a prestação de contas, a responsabilidade sócia, 

sustentabilidade, tranquilamente. Agora ética não se exige, se ensina, não se pode exigir ética, ou tem 

ou não tem. (E7). 

 

Para o mundo que privilegia regras, que devem ser cumpridas no esporte, 

percebe-se que quando olhamos para o desporto como instituição enxergamos que 

ela precisa ser redesenhada. Foram esquecidos os fomentos e as políticas públicas 

para a formação. Como bem disse o entrevistado E4, no momento só há olhos e 

cuidados para as seleções. 

 Os presidentes de federação e os gestores de entidades da prática desportiva 

sentem-se incapazes de realizar tudo sozinhos. Os presidentes sentem-se afrontados 

com as grandes quantias dispensadas para as Confederações enquanto administram 

em seus estados quantias que não chegam a trinta mil reais para manter as portas 

abertas. Alguns presidentes já manifestaram o interesse em estar apenas até os 

Jogos Olímpicos, sem dúvida, um marco importante para o desporto brasileiro, mas e 

depois? Outros se pudessem se retirariam antes. 

 

4.1.4.2 A gestão das entidades esportivas é organizada por lei?  

 

Não, não é. Mas a prestação de contas é, dentro da lei, rigidamente, tudo certo. Recebi tanto, 

confederação, federação e clube, também. Mas, a gente sabe que no dia a dia não é. Equidade, 

questão de critérios, de jeito nenhum (E7).  

 

Sim, esta mudança de tempo de gestão vai influenciar, já é uma lei importante. A questão de 

prestação de contas, influencia positivamente na maioria delas. Por outro lado, da questão dos 

processos licitatórios, não é tão positivo, apesar de existir um processo que é transparente na prática, 

você acaba pagando mais por uma questão de tempo. É complexo. (E5).  



176 
 

 

O fato da lei impedir que o presidente fique mais que dois ciclos olímpicos, o q v achou disso? 

Foi espetacular, podia ter um só. Essencial, porque as pessoas são informadas e ninguém vai cair de 

paraquedas dentro de uma confederação. Ela pode até ter continuidade, mas nós estamos cerceando 

o aparecimento de lideranças dentro do esporte. (E7) 

 

A federação não publica os balancetes, só algumas notas, mas a confederação publica tudo. A 

federação sobrevive com os recursos públicos do estado. Os clubes não mantem a federação (E7). 

 

Sim, esta mudança de tempo de gestão vai influenciar, já é uma lei importante. A questão de 

prestação de contas, influencia positivamente na maioria delas. Por outro lado, da questão dos 

processos licitatórios, não é tão positivo, apesar de existir um processo que é transparente na prática, 

você acaba pagando mais por uma questão de tempo. É complexo. 

 

Não, eu acho que só impõe medo. As confederações e as entidades esportivas vão adequar 

os estatutos e vão continuar a fazer as mesmas coisas que faziam. (E7). 

 

Todas estas discordâncias entre os entrevistados estão fundamentadas em 

experiências vividas por eles. Não se sabe quais foram as vivências que estão 

subsidiando estas respostas. Ambos estão dentro da mesma organização e 

certamente tudo o que eles tenham para falar está pautado na rotina das relações 

entre os diversos atores. 

O entrevistado E5 já está com a visão no futuro, pois com a mudança na Lei 

9615/98 haverá transformações no tempo que o gestor poderá permanecer na 

organização: no máximo dois mandatos O presidente anterior permaneceu por 25 

anos. O entrevistado E7 está preocupado com as relações, a governança das 

organizações, criticando a falta de transparência, a falta de equidade; a sua rotina 

como entidade da prática, que deve manter uma relação com os poderes da federação 

e confederação e ao mesmo tempo preocupados com as relações políticas e 

governamentais. A modalidade do Atletismo é um dos esportes olímpicos escolhidos, 

por meritocracia pelo COB, para os investimentos, em busca de medalhas olímpicas. 

As 21 modalidades que foram escolhidas para receber os recursos são aquelas 

que tem resultados olímpicos, as demais estão realizando o seu trabalho, sem 

privilégios. A grande vantagem são os centros de treinamento de ginástica, as arenas 

de atletismo, e outros equipamentos que permanecerão nos estados após os eventos. 

Todos os esforços que estão sendo aplicados em prol dos resultados esportivo geram 
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uma aprendizagem, repleta de tentativas e erros e de um ambiente externo às 

entidades de direção muito complexo.  

 

4.2 Análise Inter casos 

 

4.2.1 Federação Paulista de Ginástica; Confederação Brasileira de Ginástica, 

Confederação Brasileira de Atletismo e Federação Paulista de Atletismo. 

 

Foram apresentados pelos entrevistados alguns problemas relacionados a 

aplicação das leis no Desporto Nacional. Estes assuntos surgiram ao longo da 

entrevista, em função da governança nestas organizações. As respostas obtidas 

fizeram parte das reflexões que foram geradas a partir dos assuntos em pauta. Estes 

temas certamente afetam todas as confederações e federações: 

Segundo o entrevistado E5 o Tribunal de Contas da União irá promover além 

do controle das contas, nas organizações esportivas o controle sobre os resultados 

alcançados com os investimentos. Os resultados dependem de seres humanos, não 

importa o tamanho do investimento que se faça sobre eles, eles podem falhar: 

 

O TCU tem feito reuniões porque eles vão passar a avaliar o desempenho da confederação, 

eles não vão controlar onde você gastou o dinheiro, como você vai prestar as contas. Eles vão passar 

a avaliar, se o resultado esperado foi alcançado deu certo...pera aí no esporte não dá pra fazer...você 

pode dar todos os treinamentos do mundo, pagar o melhor treinadores do mundo; mandar para todas 

as competições, mandar para o melhor treinador, mas no dia do evento deu uma dor de 

barriga...perdeu!!!! no dia da competição ele brigou com a namorada...perdeu. Então o esporte é 

diferente. Tem aquele momento para atingir a meta, então eu estou gastando x bilhões e qual é a minha 

meta é chegar entre os 15 finalistas, mas na semifinal deu uma dor de barriga, então o que eu faço? 

Eu não atingi a meta, mas o trabalho foi mal feito, o investimento foi mal feito? O esporte é muito 

pontual, é de momento. E depende do ser humano. (E5). 

 

Para a empresa que deseja promover o esporte e deseja tratar os atletas como 

profissionais, contratando-os, aparecem empecilhos na lei. Qual confederação ou 

federação, que faz a gestão do esporte amador, poderá realizar o registro de um 

esportista, tido por lei como amador, como um atleta profissional? 

 

Há pouca coerência. Hoje as leis em relação às confederações e federações elas são vistas 

apenas como fontes de recursos. Só que aí a gente tem um problema para cumprir as premissas dessa 
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lei. Vou te dar um exemplo. Hoje a lei Pelé ela designa, você tem um programa que os atletas em 

formação estão dos 14 aos 20 anos de idade. A partir dos vinte anos você tem que estabelecer um 

contrato de trabalho com esse atleta. 

 E a partir do momento que v estabelece um contrato de trabalho com esse atleta v se remete 

a essa confederação para que se registre esse contrato de trabalho com esse atleta. Praticamente 

ninguém faz isso no Brasil, a não ser o futebol. Até a própria lei Pelé ela versa sobre o trabalho 

remunerado. A partir do momento que v remunera aquele jogador, tem um contrato de trabalho com 

esse jogador, transforma em profissional. 

 Então as confederações deveriam ter uma outra forma de sobreviver. Elas não deveriam ser 

entidades sem fins lucrativos. Não é uma coisa simples de se resolver até porque há muitas 

confederação e federação endividados e não querem mudar a sua constituição jurídica. No Brasil a 

gente tem uma lei. A própria lei Pelé por mais que ela tendência para o futebol, mas ela já criou várias 

jurisprudências em relação a versar sobre outros tipos de esporte (E8). 

 

“O problema que existe no esporte brasileiro é que na legislação não tem o 

esporte que nós fazemos”. Nós fazemos o esporte amador e o atleta amador já com 

vinte, trinta anos precisa viver do esporte, ele não pode dizer que é profissional, 

porém, ele precisa de salário e não de bolsa atleta:  

 

E para complicar ainda tem a legislação do COB que diz que o atleta profissional não pode 

competir. Então uma coisa é a lei de fato, que é cumprir etc. e a outra coisa é a que a gente vive nos 

bastidores. Então segundo as leis você não é profissional você é amador, mas na prática você é 

profissional e isso gera uma série de obrigações tanto trabalhistas, como funcionais, quanto pagar 

salário e quanto a obrigações que os atletas acham que não têm. Eles acham que são deuses, é o 

outro lado também: Os atletas acham que só o outro lado tem obrigações (E5). 

 

As críticas às leis do esporte são as mesmas desde 1941. Quando a Lei 

3199/41 foi promulgada, assim como a Lei 9615/98 pensou-se primeiramente no 

futebol e logo a legislação foi obrigando as outras entidades esportivas a segui-la. 

Quando os critérios eram absurdos, surgiam outras leis:  

. 

Na realidade a legislação esportiva brasileira é uma zona, então, infelizmente, v pega a lei de 

Getúlio Vargas, que era a lei fascista: padronizou e criou a cultura das confederações e federações e 

de uma hora pra outra depois da constituição de 88, veio vindo e mudou da água para o vinho. Então 

de uma hora p outra a cultura que olha v tem que ter na confederação e federação mudou: agora v 

pode fazer o que você quiser, bagunçou o sistema. Outro problema que a gente tem em relação à 

legislação é que o futebol não pode ser considerado esporte. É diferente, por mais que a gente fale que 

tem que ter uma legislação específica para o futebol separada das outras modalidades esportivas, 
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porque não dá para se comparar o que acontece com o futebol com as outras modalidades esportivas. 

Culturalmente, financeiramente, futebol é uma coisa e os outros esportes, esportes olímpicos são outra. 

Então o que acontece, a legislação é criada por casuísmos e o papel que se tem é cumprir (E5). 

 

Nós fizemos critérios, sem pensar em elementos, por exemplo, você cria um critério de 

pagamento para atender os atletas, uma coisa mais simples, que está mais na base. Existe isso na 

federação, na confederação e no clube. Os clubes normalmente têm critério, mas, não um critério feito 

encima de um nome. Eu pego um atleta que está em tal faixa e crio um critério pra ele e tal... crio num 

critério e vou ver quem encaixa. Então é Sempre é assim, então tudo é dirigido, então não acredito em 

critério. E as relações com os dirigentes, v enxerga essa falta de critérios justos e claros? Enxergo 

também, parece que estou sendo muito duro e crítico, negativo, mas acho que não é não. É a aquela 

questão de quanto maior a inflação maior a inflação; a bola de neve que vai rolar, quanto mais dinheiro, 

mais dinheiro, mais poder, mais poder (E7).  

 

A parte que me interessa da Lei Pelé eu conheço. Eu acho que a lei Pelé foi feita muito baseada 

no futebol. O nome Pelé já deu uma pré- noção pra gente, mas eu fico indignado quando penso que as 

pessoas que estão lá são as de antes da Lei Pelé, elas não querem mudar, não adianta ter lei. A lei só 

está servido pra se prestar contas. A prestação social e financeira e para o resto não existe lei não (E5). 

 

Serafin, Quelhas e Alledi (2010) enfatizam que o cenário das situações de 

conflitos entre os acionistas, administradores e demais partes interessadas no 

ambiente corporativo, nos anos 80 impulsionaram uma série de estudos acadêmicos 

e institucionais que culminaram com a mudança da legislação, criação de práticas e 

procedimentos na condução dos negócios das empresas. Isto estaria acontecendo no 

meio esportivo? 

Constata-se que as organizações esportivas estão atravessando uma série de 

mudanças, que acontecem rapidamente na gestão destas organizações, em função 

da urgência e do desafio no cumprimento dos objetivos traçados pelo Governo 

Federal, enquanto sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Não se faz uma potência 

olímpica só com dinheiro. Santos, Da Costa e Silva (2012) com seus estudos 

constataram que apenas o investimento financeiro “não é capaz de melhorar a 

eficiência em relação aos Jogos Olímpicos e que o Plano Brasil Medalhas preconiza 

uma fragilidade aparente”.  

Porém, na realidade, o Brasil é a sede dos Jogos Olímpicos e todas as 

experiências de gestão vividas, são únicas. As seleções olímpicas estão tendo muitas 

experiências internacionais, outrora dificilmente isto aconteceria. As experiências que 
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deram certo ou não, precisam ser pontuadas e estudadas porque sem dúvida haverá 

o amanhã. 

Em 2017 como será a gestão do esporte de rendimento? Existem os gestores 

que precisam de informação e formação. Alguns cursos foram ministrados para 

funcionários das confederações, utilizando as verbas para o esporte. Teria sido 

suficiente? Os funcionários vão embora e os gestores teriam sido chamados para uma 

discussão sobre a aplicação das regras, avaliação do processo? As leis vão sendo 

criadas para que o modelo de gestão se adeque às necessidades governamentais e 

do COB e a urgência muitas vezes causa o caos. 

Para Carvalho (2002) a governança corporativa pode ser descrita como os 

mecanismos ou princípios que governam o processo decisório dentro de uma 

empresa. A Governança corporativa é um conjunto de mecanismos instituídos para 

fazer com que o controle atue de fato em benefício das partes com direitos legais 

sobre a empresa, minimizando o oportunismo (Carvalho 2002 p.19).  

Os controles nas organizações esportivas passaram a ser rigorosos, sob 

regulamentação e controle do Tribunal de Contas da União. Altos volumes financeiros 

e uma prestação de contas complicada para os gestores e seus poucos funcionários 

que precisaram ser treinados para isso. A estrutura das confederações mudou. Com 

dois ou três funcionários passaram a fazer a gestão de 30 ou mais pessoas, enquanto 

as federações, quando tem 1 ou 2 funcionários é muito. 

Como disse o entrevistado E7 “até os centavos, devem ser repostos do bolso, 

se necessário”. As organizações esportivas não tinham esse controle e talvez algumas 

não o tenham hoje. O fato da entidade não ter fins lucrativos não significa que ela 

possa funcionar na informalidade (VOESE; REPTCUK, 2010). A entidades do Terceiro 

Setor gozam da imunidade sobre os impostos sobre o patrimônio, a renda e os 

serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Todas devem apresentar diversos documentos, 

como as certidões negativas de Débito, junto a Receita Federal, FGTS, INSS, como a 

DIPJ, DIRF, DACON, as movimentações financeiras e também cumprir as obrigações 

trabalhistas. Devem apresentar ao Ministério do Trabalho e Emprego, anualmente a 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e mensalmente recolher, a Guia de 

Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP). Todos estes 

procedimentos exigem acompanhamento de profissionais especializados, os 

contadores. 
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Os mecanismos de controle para as entidades do Terceiro Setor passam por 

um marco regulatório genérico e com poucas ferramentas de controle e ainda está 

longe para se criar um mecanismo efetivo para monitorar o comportamento gerencial 

nas organizações sem fins lucrativos (MENDONÇA; MACHADO FILHO, 2004); 

VOESE; REPTCUK, 2010). As normas de contabilidade são adotadas como modelo 

para a prestação de contas. Há o controle interno, que passa pelo Conselho Fiscal e 

pela Assembleia Geral. Nem todas as organizações esportivas possuem Conselho 

Administrativo. 

 

A existência de um conselho de administração é uma ideia interessante. Quanto mais isento 

for esse conselho, quanto mais experiências esse conselho trouxer, mais suporte ele vai dar para os 

executivos tomarem as decisões (E8). 

 

O Conselho de administração foi encontrado na Confederação Brasileira de 

Atletismo. O mecanismo que foi implantado, uma vez que esse conselho não é eleito, 

foi o de contratar os profissionais necessários para a gestão e o presidente comunica 

a Assembleia Geral, as contratações. A função do conselho como órgão controlador 

poderia ser discutida nas organizações esportivas. 

 

O presidente é sempre o responsável. O conselho administrativo só ajuda o presidente na 

administração. Eu não vejo porque esse conselho administrativo tem que ser eleito. Todas as 

confederações têm a sua diretoria. Todos esses diretores são nomeados pelo presidente. O problema 

todo da gestão é que você precisa de informação, se v não tem informação você fica sozinha (E5). 

 

Por outro lado, infelizmente também as instituições andam desacreditadas: 

 

Olha, quando a gente faz um projeto, tem tanto órgão, mas tanto controlador, para ver 

documentos, eu estou falando da federação, esses órgãos estaduais...eu não queria mais outro órgão 

controlador não...porque pelo o que eu vejo na gestão pública, é muito órgão... 

Bem, sobre esses órgãos controladores, vi a criação desses órgãos servem só para a 

corrupção. Não queria nenhum outro órgão controlador, no final cada um acaba levando o seu. Haja o 

que houver...a gente vê...eu não quero outro órgão controlador não ...A Assembleia... que a gente tem 

é para controlar. Havendo uma presença maior do filiado na federação...nos projetos...na hora de fazer 

a prestação de contas de um projeto a prefeitura estava lá. Já existe o órgão, além dele eu não queria 

mais um não. Eu não confio, no caso das federações, vê na gestão pública, tem um monte de órgão 

controlador...e vê lá (E2). 
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E se o associado participasse mais ativamente dos processos nas 

organizações esportivas talvez alguns gestores estariam contando com mais ajuda e 

ideias, além de braços e cabeças para trabalharem em prol do esporte.  

 

Sabe se as confederações e federações com as quais vocês trabalham cumpriram as 

exigências da lei? Eu propriamente, nós não paramos para observar como que eles estão trabalhando. 

Eu acho que todo o associado deveria estar olhando isso, e este filiado, não é diferente e deveria estar 

olhando pra isso com um pouco de mais cuidado. O que a gente percebe é que a gente passou a exigir 

de algumas federações exemplos de alguns aspectos da lei, como o registro dos contratos profissionais 

e a gente percebe que as federações e confederações são relutantes para cumprir essas exigências. 

(E9). 

 

Cobrar as ações do gestor, é um direito do associado, porém um associado 

informado, vale muito. Como disse o E5, “se você não tem informação, você fica 

sozinho”. Estudar as leis em conjunto, palestras, fóruns, encontros são algumas das 

possibilidades para o crescimento da informação dos gestores, porém, nenhum dos 

segmentos esportivos podem ser esquecidos. O processo de solidão está afetando 

muitas organizações esportivas, que literalmente estão “tendo que se virar” para dar 

conta do trabalho que existe no seu interior. E o fato do trabalho até agora não ser 

remunerado tem afastado pessoas, que antes eram voluntários, e agora estão 

desestimulados a continuar trabalhando pelas organizações. 

 

4.2.1.1 As respostas sobre o entendimento do que é a governança nas 

confederações e federações esportivas 

 

A governança foi entendida como: 

1. Gestão;  

2. Processos;  

3. Atitudes;  

4. Processos de gestão de contabilidade;  

5. Conjunto de ações e providências;  

6. Como cumprimento de leis;  

7. Como governo e direção.  

Para:  
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a. Promover regulamentos;  

b. Normatizar a organização e as modalidades esportivas; 

c.  Para aplicar os princípios de gestão e buscar a efetividade e a eficiência 

da organização. 

Na sequência seguem as respostas sobre as influências das leis na gestão e 

governança das organizações esportivas. Foram utilizadas duas perguntas para a 

obtenção destas respostas:  

1. A gestão das entidades esportivas é organizada por lei?  

2. As leis influenciam na governança das confederações e federações 

esportivas? Como?   

Sim. (E1).  

Sim, toda a gestão dever ser baseada da legislação vigente, portanto todas as ações devem 

ser desenvolvidas e estruturadas com base nesta legislação para garantia da transparência da gestão. 

(E1).  

 

Sim. (E2).  

Sim, influenciam. Se existe um regulamento eu tenho que cumprir. Os regulamentos existem 

para que a competição aconteça. (E2). 

 

Não (E3). 

Sim, somente as que possuem projetos diretamente com os governos estaduais ou federal, por 

conta da prestação de contas. (E3). 

 

Com certeza. (E4).  

Eu acho que eles trabalham encima das leis, mas seguir as leis, acho que não. Eu acho que 

envolve outros interesses que muitas vezes desviam o foco principal deles, mas dizer que eles estão 

seguindo a lei, não. (E4) 

 

Sim e não. A normatização da lei é importante para a gestão, o problema é as pessoas saberem 

usar a gestão para seguir a lei, o que hoje não é feito. Ou é feito? É, é, é feito. Se você não seguir a lei 

não tem recurso, se não tem recurso você morre. Então lei é pra ser cumprido e não pra ser discutida. 

A lei de outubro é bem clara se v quiser ter recursos públicos cumpra isso se não cumprir não os terá.  

Na verdade, a lei foi passada como medida provisória justamente pra isso, né? COMO NÓS SOMOS 

ENTIDADE PRIVADA, não tinha como o governo obrigar. Eu não dou dinheiro pra você, então você vai 

fazer o que eu quero. Quem tem o dinheiro manda. Se noventa por cento do esporte no país é mantido 

pelo governo é o que ele tem q fazer. O que não pode acontecer é a estatização do esporte. (E5). 

Sim, esta mudança de tempo de gestão vai influenciar, já é uma lei importante. A questão de 

prestação de contas, influencia positivamente na maioria delas. Por outro lado, da questão dos 
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processos licitatórios, não é tão positivo, apesar de existir um processo que é transparente na prática, 

você acaba pagando mais por uma questão de tempo. É complexo. (E5). 

 

Bastante, geralmente dificultando. Leis que facilitem...que...porque é assim: as leis do esporte 

no Brasil são feitas para o futebol e pra alguma ou outra modalidade maior, que tem recursos grandes, 

grandes volumes de investimentos. Pra controlar esses investimentos tem as regras muito duras. Só 

que quando v aplica essas leis em federações bem pequenas, de médio pras pequenas. Gera um 

emaranhado de dificuldades que você não consegue dar conta. (E6).  

É, acho que a A lei Pelé é mais específica pra isso. Sim, tem uma série de leis e não tem uma 

única lei específica para o esporte. A gente também tem as leis do Terceiro Setor que também devem 

ser seguidas. Isso dificulta bastante, por conta de v não ter uma cartilha pra ser seguida, que v possa 

dizer estou dentro da lei. (E6). 

 

Não, eu acho que só impõe medo. As confederações e as entidades esportivas vão adequar 

os estatutos e vão continuar a fazer as mesmas coisas que faziam. (E7). 

Não, não é. Mas a prestação de contas é, dentro da lei, rigidamente, tudo certo. Recebi tanto, 

confederação, federação e clube, também. Mas, a gente sabe que no dia a dia não é. Equidade, 

questão de critérios, de jeito nenhum. (E7). 

 

Sim, v tem algumas leis que versam sobre essas participações dessas organizações 

esportivas, que se tornam associadas das confederações e federações. Poucas pessoas têm noção de 

que a gestão é organizada por lei. Eu acho que por uma série de motivos: primeiro por interesses 

particulares, falta de informação. Falta de formação, de uma regulamentação mais adequada. Hoje a 

gente convive com federações com os seus estatutos totalmente desatualizados e elas continuam 

existindo. Elas continuam realizando os seus campeonatos, montando as suas seleções estaduais, 

continuam trabalhando com as confederações. Falta o olhar de quem cuida dessas confederações, o 

próprio ME poderia ter um papel mais regulamentador. A gente percebe que o ME possui um convênio 

de cooperação diretamente com as confederações, algumas vão bem outras não, a gente não entende 

bem como isso acontece, mas a gente sente a falta de uma entidade que regularize, eu não sei se o 

COB tem essa condição, de estabelecer esse olhar, para verificar se a gestão esta condizente ou não, 

se as leis estão sendo cumpridas, se o entendimento está adequado. (E8). 

...Uma lei como essa não teria necessidade de existir se nós tivéssemos transparência em 

todos os processos. O processo de eleição, adequado, se a governança fosse adequada, se a gestão 

fosse adequada, se os recursos aplicados fossem claramente mostrados na prestação de contas, mas 

eu acho que essa lei vem pra tentar mudar o cenário do prolongamento da vida do gestor, do presidente 

que se perpetua. (E8). 

 

A gestão, acho que não. Eticamente algumas federações estão no meu formato. Tem federação 

q só está lá de fachada. Só pra ganhar voto. (E9). 
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Eu federação, não sei como se faz projeto com o governo federal. Na lei Pelé v não tem 

conhecimento 

 

Alguns ficaram em dúvida se estão ou não sob as leis do esporte. Percebeu-se 

que muitos não tinham refletido sobre o assunto, ou melhor até onde as leis afetam o 

dia a dia das organizações esportivas? Se as leis não forem cumpridas nas 

confederações os recursos não chegarão, portanto se quiserem os recursos deverão 

romper as barreiras das dificuldades para chegar até eles. As federações não 

recebem recursos federais. Se as confederações “quiserem” elas podem repassar 

recursos, porém, os presidentes têm autonomia para fazê-lo, se quiserem. Se a 

gestão for incapaz de resolver os problemas referentes às seleções nacionais, o COB 

chamará para si a gestão das seleções olímpicas. Em cada confederação há uma 

supervisão do COB. Caso forem constatados problemas de gestão que colocarão em 

risco os objetivos olímpicos, ele assumirá o controle da modalidade.  

 

4.3 O Estudo dos Estatutos segundo a Lei 9.615/98 

 

A partir da publicação da Lei 12.868 de 2013, os artigos 18 e 18-A da Lei 

9615/1998 passaram a elencar as exigências da Lei a serem cumpridas pelas 

organizações da Administração do Desporto, para fazerem jus, a isenções fiscais e 

repasses de recursos públicos federais da administração direta e indireta, cumprindo 

o inciso II do art. 217 da Constituição Federal.  

No cumprimento da Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, as alterações 

previstas na Lei 9615/1998 passaram a vigorar a partir do sexto mês, contado da sua 

publicação. Portanto, a partir de 15 de abril de 2014, todas as entidades sem fins 

lucrativos, componentes do Sistema Nacional do Desporto, referidas no parágrafo 

único do Art. 13 da Lei 12.868, somente poderão receber recursos da administração 

pública federal direta e indireta caso: 

I. O presidente ou dirigente máximo da organização, deverá ter o mandato 

máximo de até 4 anos, permitida uma única recondução; 

II. Devem atender as disposições previstas nas alíneas “b” a “e” do § 2º e no § 3º 

do art. 12 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que reza: 

 

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c” da 
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência 
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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. (Vide artigos 1º e 2º da Mpv 2.189-49, de 2001) 
- (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001).     
§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, 
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais; 
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade 
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit 
em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine 
referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais. (Redação dada pela Lei nº 9718, de 1998). 
 

III. Destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 

IV. Sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e 

financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade 

intelectual e quaisquer outros aspectos da gestão; 

V. Garantam a representação da categoria dos atletas das respectivas 

modalidades no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da 

aprovação de regulamentos das competições; 

VI. Assegurem a existência e a autonomia do conselho fiscal; 

VII. Que as entidades de administração estabeleçam em seus estatutos: 

a. Princípios definidores da gestão democrática;  

b. Instrumentos de controle social; 

c. Transparência da gestão da movimentação de recursos; 

d. Fiscalização interna;  

e. Alternância no exercício dos cargos de direção; 

f. Aprovação das prestações de contas por conselho de direção, precedida por 

parecer do conselho fiscal; 

g. Participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos 

da entidade. 

VIII. Garantam a todos os associados e filiados o acesso direto irrestrito aos 

documentos e informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles 
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relacionados à gestão da respectiva entidade de administração do desporto, os 

quais deverão ser publicados na íntegra no sítio eletrônico desta. 

§ 2º a verificação do cumprimento das exigências contidas nos incisos I a VIII 

do caput deste artigo será de responsabilidade do Ministério do Esporte. 

§ 3º para fins do disposto no inciso I do caput: 

1. Será respeitado o período de mandato do presidente ou dirigente 

máximo eleitos antes da vigência desta Lei; 

2. São inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 

segundo grau ou por adoção. 

3. A partir do sexto mês contado da publicação desta Lei, as entidades 

referidas no caput deste artigo somente farão jus ao disposto no art.15 

da Lei 9532, de 10 de dezembro de 1997, e nos artigos 13 e 14 da 

Medida Provisória n 2 158-35, de 24 de agosto de 2001, caso cumpram 

os requisitos dispostos nos incisos I a VIII do caput.  

Adicionando à lista de obrigações, aquelas que constam no Art.18, para 

receberem os recursos e isenções, as entidades de administração desporto devem: 

possuir viabilidade e autonomia financeiras; estar em situação regular com suas 

contribuições fiscais e trabalhistas; demonstrar compatibilidade entre as ações 

desenvolvidas para a melhoria das respectivas modalidades desportivas e o Plano 

Nacional do Desporto. 

Ribeiro (2012) aponta que poucas confederações disponibilizavam os 

balanços, apresentando dados para mais do que um exercício e citou as 

Confederações de Atletismo, Volibol e Tênis, como exemplos de sites completos e 

com informações claras. Até 2013 a situação era muito obscura, quando se buscava 

informações sobre estatutos, prestação de contas, poderes, nos sites das entidades 

esportivas. Optou-se neste estudo pela modalidade do Atletismo, sem nenhuma 

justificativa complexa: respeitou-se a ordem alfabética. 

Será oportuno e interessante, futuramente, examinar todas as demais 

confederações para constatar, a situação em que se encontram, diante da aplicação 

ou não da Lei 9615/98 e o interesse destas entidades, pela isenção de impostos e 

recebimento dos recursos. Neste estudo foram examinadas: a Confederação 

Brasileira de Atletismo e a Federação Paulista de Atletismo a fim de conhecer como 

as leis influenciam na gestão das entidades de administração do Desporto.  
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Foi examinado o estatuto da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt, na 

atualidade, à luz da Lei 9.615/1998. O objetivo é constatar como as confederações 

nacionais percebem e compreendem a lei e suas finalidades e transportam os 

mandamentos da lei, para a existência da própria entidade. 

A Confederação Brasileira de Atletismo tem recebido recursos públicos e 

mantém convênios com o Governo Federal. A título de ilustração, o quadro 19 

demonstra o montante recebido pela CBAt por meio da Lei Agnelo/Piva, em 2010; 

2011; 2012; 2013: 

 

Recursos  

 

Ano: 2010 Ano: 2011 Ano: 2012 Ano:2013 

  Atletismo  R$ 2.487.705 R$ 4.341.849 

 

R$ 2.903.000 R$ 3.500.000  

 

Total dos recursos da Lei 

Agnelo/Piva destinados às 

confederações e 

federações 

 

 

R$ 25.924.029 

 

 
 
 
R$ 41.795.532 

 
 
 
R$45.561.000 

 
 
 
R$ 67.475.000 

Quadro 19: Adiantamentos à confederação brasileira de atletismo destinados pelo cob/lei agnelo/piva 
Fonte: COB, demonstração das aplicações dos recursos Lei Agnelo Piva em 2010/2011/2012/2013, 

acessado em 09/02/2014. Disponível em: 
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2012/07/02/3N7wvndCZBGctWD4Xk58040921.pdf 
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2013/10/14/NmVM2ZyvpX9KzYdfRFbe8a5b01.pdf 
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2014/04/30/yt6Bg9DQPJFzmwbZ4Y0a45f9ec.pdf 

 

Os recursos públicos são destinados pelo COB às Confederações e 

Federações Desportivas, obedecendo a meritocracia, de acordo com os projetos e 

programas anuais preparados por essas entidades sob a supervisão e aprovação do 

COB. Estes valores são conhecidos como adiantamentos às confederações e 

federações quando repassados às respectivas entidades, que devem prestar contas. 

 

Quando da realização de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União ou 
pela Controladoria Geral da União, relativamente aos documentos referentes 
aos pagamentos realizados com recursos decorrentes da Lei Agnelo Piva, no 
caso de qualquer exigência que recaia sobre despesas realizadas com 
ações/projetos de uma Entidade filiada, caberá, única e exclusivamente à 
mesma, cumprir nos prazos estipulados pelo COB, para o atendimento da 
exigência formulada ao COB pelos órgãos de Controle Externo, antes 
mencionados, sob pena de arcar com a responsabilidade civil e penal do não 
atendimento de qualquer exigência legal. 
 

Porém, os recursos públicos não se resumem aos valores repassados pela Lei 

Piva. Constata-se na Figura 4, na apresentação das Demonstrações Financeiras de 

http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2012/07/02/3N7wvndCZBGctWD4Xk58040921.pdf
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2013/10/14/NmVM2ZyvpX9KzYdfRFbe8a5b01.pdf
http://www.cob.org.br/uploads/midias/optimized/2014/04/30/yt6Bg9DQPJFzmwbZ4Y0a45f9ec.pdf
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2012 e 2013, da Confederação Brasileira de Atletismo, que a receita pode atingir mais 

de R$ 30 milhões de Reais, com a somatória dos Convênios, patrocínios e Repasses 

dos Recursos. Portanto, muito dinheiro público é aplicado em uma modalidade 

esportiva, buscando o sonho da medalha olímpica! 
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 Figura 4 – Demonstrações Financeiras da Confederação Brasileira de Atletismo 
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4.3.1 A Confederação Brasileira de Atletismo 

 

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBA) teve o seu Estatuto aprovado 

26/04/2014, portanto passou por mudanças, após a publicação da Lei 12.868, de 15 

de outubro de 2013, cumprindo o prazo da lei, que foi de seis meses a contar após a 

publicação da lei.  

Conforme o art. 1 do seu estatuto, a Confederação Brasileira de Atletismo 

declara que é filiada à Federação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), à 

Confederação Sul-Americana de Atletismo (COSIDATLE) e ao Comitê Olímpico 

Brasileiro, cumprindo o art. 1º do Cap. I da Lei 9.615 de 1998 que considera como 

prática esportiva formal àquelas que são reguladas por normas nacionais e 

internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade. Em 1941 era 

requisito extremamente necessário, a filiação à entidade internacional para que o 

Presidente da República aprovasse a existência de tal entidade. 

É uma associação de fins não econômicos e não lucrativos, de caráter 

desportivo, fundada na cidade do Rio de Janeiro, em 02/12/1977, constituída pelas 

entidades de administração do Atletismo, uma em cada estado e no distrito federal, 

reconhecidas como dirigentes exclusivas do Atletismo, nas áreas de sua jurisdição. 

Portanto há uma só Confederação Nacional e 27 federações atuando nos estados 

brasileiros e no Distrito Federal, conforme a lei. 

O estatuto da CBAt apela para o inciso I do Art. 217 da Constituição Federal, 

para confirmar que goza de autonomia administrativa quanto à sua organização e 

administração, porém a autonomia não emana somente da Lei, mas é proporcional às 

competências e habilidades dos gestores que estão no poder. São poderes da CBTa, 

conforme estatuto, segundo o art. 17- Dos Poderes -Cap. III: 

a. Assembleia Geral; 

b. A Presidência; 

c. A Diretoria; 

d. O Conselho Fiscal; 

e. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 

No art. 26 o estatuto da CBAt designa competências à Assembleia Geral, ao 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva, à Comissão Disciplinar, ao Conselho Fiscal 

e à Diretoria para elaborar seus respectivos regimentos internos. No Art. 8 do Capítulo 
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I, a CBAt declara que todos os seus poderes, órgãos e dirigentes, não exercem função 

delegada pelo Poder Público, nem se caracteriza como entidade ou autoridade 

pública, conforme a Lei 9615/98. O presidente da CBAt representa a entidade ativa e 

passivamente, judicial e extrajudicialmente. 

 

4.3.1.1 Assembleia Geral 

 

A Assembleia Geral, poder máximo da CBAt, é constituída por presidentes de 

entidades de administração estadual do Atletismo (federações); por entidades de 

prática do Atletismo (clubes); por entidades nacionais de treinadores e de árbitros ou 

seus representantes, não podendo essa representação unipessoal ser exercida 

cumulativamente. São integrantes da Assembleia Geral:  

a. Presidentes ou representantes credenciados das 27 federações dos estados e 

do distrito federal, consideradas filiadas diretas e reconhecidas como 

exclusivas entidades dirigentes do Atletismo, no âmbito de sua jurisdição; 

b. Os presidentes de 05 associações, melhores classificadas no Troféu Brasil; 

c. Presidentes das entidades nacionais dos treinadores e árbitros; 

d. Os atletas que obtiveram medalhas em Jogos Olímpicos de Verão; 

e. Representante brasileiro no Conselho da IAAF. 

Os integrantes da AG têm direito a voto: os presidentes ou representantes de 

pessoas jurídicas têm direito a dois votos e as pessoas físicas a um voto. A assembleia 

geral pode ser ordinária; eletiva e extraordinária. Com a presença dos atletas 

olímpicos, na Assembleia geral, eletiva e extraordinária, foi cumprida a exigência de 

que os atletas deveriam estar representados dentre os poderes da entidade esportiva. 

A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente no primeiro quadrimestre de cada ano 

para: 

I. Conhecer o relatório da Diretoria referente às atividades técnicas 

administrativas do ano anterior; 

II. Apreciar as contas do último exercício, acompanhadas do parecer do 

Conselho Fiscal, com balanço auditado por empresa externa e 

independente; 

III. Apreciar o projeto de orçamento anual, apresentado pela Diretoria, 

aprovando-o ou não, e alterando-o, se necessário. 
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IV. Autorizar os créditos extra orçamentários que forem solicitados pela 

Diretoria; 

V. Autorizar o presidente da CBTa a adquirir ou alienar bens imóveis e a 

constituir ônus ou direitos reais sobre os mesmos; 

VI. Filiar ou desfiliar entidades desportivas, após processo regular; 

VII. Conceder títulos de membros eméritos, beneméritos, grandes 

beneméritos e honorários e outras distinções; 

VIII. Apreciar o projeto de calendário anual das atividades desportivas da 

CBAt, apresentado pela diretoria; 

IX. Decidir a respeito de qualquer outra matéria incluída no edital de 

convocação; 

 

4.3.1.2 A presidência  

 

A presidência do CBAt é constituída pelo Presidente e Vice-presidente, que são 

seus administradores É o Poder que exerce as funções administrativas e executivas 

da entidade, assessorada por uma diretoria.  

A assembleia geral eletiva elege e a Assembleia Geral empossa o Presidente, 

o Vice-presidente e o Conselho Fiscal. A eleição é realizada a cada quatro anos 

prevista estatutariamente, para a terceira sexta-feira do mês de setembro, no ano dos 

Jogos Olímpicos de Verão, na cidade sede da Confederação, para eleger: 

I. Presidente e o vice-presidente; 

II. Os membros do Conselho Fiscal; 

Os pedidos de candidaturas têm que ser formulados e assinados pelo menos 

por nove membros da Assembleia, dentre os quais cinco presidentes de Federações 

filiadas e que estejam em pleno gozo dos seus direitos. Segundo § 8º do art.28 só é 

permitida uma reeleição para os cargos de Presidente e Vice-presidente e membros 

do Conselho Fiscal da CBAt. 

 

4.3.1.3 A Diretoria 

 

A diretoria, que é o Conselho de Administração da CBTa, é constituída pelo 

Presidente e Vice-presidente, empossados na forma estatutária. O presidente e o vice 
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são membros natos e pelos diretores administrativo, financeiro, técnico, relações 

exteriores, relações públicas, projetos e licitações, designados pelo presidente, que 

dá ciência da escolha à Assembleia Geral.  

É uma escolha política, pessoal do presidente, que passa pela administração e 

disponibilidade dos recursos financeiros. Voese e Reptczuk (2011) indicam que para 

que as entidades do Terceiro Setor apresentem eficiência e eficácia na gestão dos 

recursos financeiros e operacionais, mesmo sem a finalidade de lucrar, elas 

necessitam estar cercadas, não só de assessoramento contábil, mas também de 

outros profissionais, como do direito, da administração, da economia e outros 

profissionais para assessorar e melhorar as relações administrativas e operacionais.  

 

4.3.1.4 O Conselho Fiscal 

 

Segundo o art.54 do Estatuto do CBAt o Conselho Fiscal é o poder de 

fiscalização da administração geral e financeira da CBAt e constitui-se por três 

membros efetivos e três membros suplentes, eleitos quadrienalmente pela 

Assembleia Geral. O Conselho Fiscal elege o seu presidente dentre os seus membros 

efetivos.  

O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, a cada trimestre, e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente da CBAt, pela 

Assembleia Geral ou por solicitação de seus membros, com a presença de três 

membros, no mínimo. 

Segundo o art.56 – Do Conselho Fiscal – seção IV, é da sua competência 

privativa: 

a. Examinar mensalmente os livros, documentos e balancetes da CBAt; 

b. Apresentar à Assembleia Geral, denúncia fundamentada sobre erros 

administrativos ou qualquer violação da lei ou deste estatuto, sugerindo as 

medidas a serem tomadas, inclusive para que possa, em cada caso, exercer 

plenamente a sua função fiscalizadora; 

c. Apresentar, à Assembleia Geral, parecer anual sobre o movimento econômico, 

financeiro e administrativo e o resultado da execução orçamentária da CBTa; 

d. Convocar a Assembleia geral, quando ocorrer motivo grave e urgente; 

e. Emitir parecer sobre o orçamento anual e a abertura de créditos adicionais ou 

extraordinários; 
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f. Dar parecer, por solicitação da Diretoria, sobre a alienação de imóveis. 

§ único – Como órgão de apoio ao Conselho Fiscal existirá uma Comissão de 

Auditoria Interna, composta por três membros da Assembleia Geral da entidade 

e por ela indicados, com a finalidade de acompanhar o gerenciamento 

financeiro da CBAt. 

 

4.3.1.5 O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e o regime econômico 

financeiro 

 

É uma unidade autônoma e independente, a quem compete julgar, em última 

instância, as questões decorrentes de descumprimento de normas relativas à 

disciplina e às competições, segundo parágrafo 1º e 2º do Art.217 da Constituição 

Federal. 

Quanto ao regime econômico e financeiro; o patrimônio social e a receita e 

despesa, o estatuto da CBAt, no art.68 – Cap. V, que o exercício financeiro da CBAt, 

coincide com o ano civil e compreende, fundamentalmente, a execução do orçamento, 

que é único, incluindo todas as receitas e despesas.  

Como disposto no art. 150 da Constituição Federal, as entidades do Terceiro 

Setor têm a possibilidade da imunidade tributária, por não distribuírem qualquer 

parcela do seu patrimônio ou das suas rendas, a título de lucro ou participação no 

resultado. Segundo o estatuto da CBAt, todas as receitas e despesas estão sujeitas à 

comprovação de recolhimentos ou pagamento e à demonstração dos respectivos 

saldos. O balanço geral de cada exercício, acompanhado da demonstração de lucros 

e perdas, discriminará os resultados das contas patrimoniais e financeiras. 

Todos os elementos constitutivos da ordem econômica, financeira e 

orçamentária são escriturados e comprovados por documentos mantidos em arquivo, 

pelo prazo de cinco anos, conforme reza a Lei 9.615. Os serviços de contabilidade 

devem ser executados em condições que permitam o conhecimento imediato da 

posição das contas relativas ao patrimônio, às finanças, e à execução do orçamento.  

O balancete e os documentos contábeis da CBAt, relativos aos anos de 2011, 

2012, 2013 foram publicados no site da confederação, como recomenda a Lei 9.615 

assinado por um contador, presidente da entidade e presidente do Conselho Fiscal.  

Os resultados expostos ao exame de Auditores Independentes foram disponibilizados 

no site da confederação. 
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A CBAt celebra convênios com o Ministério do Esporte e obrigatoriamente deve 

ter membros no Conselho Fiscal que tenham saber específico sobre as normas 

contábeis: 

 

4.3.1.6 O patrimônio da CBAt: 

 

O patrimônio da CBAt é composto por: 

a. Seus bens móveis e imóveis; 

b. Prêmios que receber em caráter definitivo; 

c. Fundos de reserva fixado, anualmente pela Assembleia Geral, com base no 

saldo verificado no balanço; 

d. Saldos positivos da execução do orçamento. 

 

4.3.1.7 Recursos 

 

São fontes de recursos para a manutenção do CBAt 

a. Joias de filiação; 

b. Taxas de registro, inscrição e transferência de atletas; 

c. Rendas de campeonatos, torneio e demais competições promovidas pela 

CBAt; 

d. Taxas de licença para competições interestaduais, regionais, nacionais e 

internacionais; 

e. Taxas fixadas em regimentos específicos; 

f. Multas; 

g. Subvenções e auxílios concedidos pelo Poder Público, Entidades de 

Administração indireta ou em decorrência de lei; 

h. Rendas de patrocínios; 

i. Rendas de cessão de direitos, contratos de promoção e comercialização, 

de atividades de exploração e licenciamento de marcas. 

j. Receitas financeiras; 

k. Rendas eventuais; 

No § único do art.70 a CBAt declara que as rendas e recursos financeiros da 

CBAt, inclusive provenientes das obrigações que assumir, são empregadas na 
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realização de suas finalidades. Quanto às despesas, a CBAt tem os seguintes 

compromissos: 

a. Pagamento das contribuições devidas às entidades a que estiver filiada; 

b. Pagamento de impostos, taxas, tarifas, contribuições sociais, condomínio, 

alugueis, salários de empregados e outras despesas indispensáveis à sua 

manutenção; 

c. Despesas com a conservação dos seus bens e dos bens ou material por ela 

alugados ou sob sua responsabilidade; 

d. Aquisição de material de expediente e desportivo; 

e. Despesas de organização de campeonatos, torneios e outras competições; 

f. Custeio de participação de delegações em campeonatos internacionais; 

g. Assinatura de jornais e revistas especializados, a compra de fotografias e 

DVDs para os arquivos da CBAt e a publicação de livros e revistas; 

h. Gastos de publicidade da CBAt; 

i. Despesas de representação e com a realização de fóruns, cerimoniais e 

solenidades; 

j. Custeio de programas de apoio a Atletas e Treinadores e de Centros de 

Treinamento; 

k. Custeio de organização de cursos, seminários, campings e outras 

atividades assemelhadas; 

l. Outras despesas relacionadas com a CBAt; 

m. Despesas eventuais. 

A descrição das receitas e despesas no estatuto da CBAt demonstra que há 

um profundo conhecimento das práticas e processos operacionais da organização. 

Percebe-se também que a gestão anterior criou o formato da confederação de 

Atletismo, pois o modelo teve o mesmo gestor durante 25 anos consecutivos, 

prerrogativa alcançada por lei, que permitiu a estabilidade presidencial.  

Robbins (2005) aponta que a cultura oferece estabilidade à organização e as 

compara com as pessoas sugerindo que elas podem ser flexíveis ou rígidas; hostis ou 

apoiadoras; inovadoras ou conservadoras. Percebe-se uma tentativa de aproximação 

de uma gestão mais próxima da área administrativa, relacionando as despesas e as 

receitas no estatuto. Sem nenhuma intenção de comparar os gestores e a forma de 

gerir a CBAt, a partir do que está escrito no estatuto, depreende-se que há história, 
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normas, leis, regulamentos, poderes, símbolos, valores, heróis, tradição, objetivos, 

que poderiam subsidiar novos estudos. 

Sob a forma de categorias, este conjunto de temas, poderia mapear a cultura 

organizacional das organizações desportivas, como sugerem Shilbury e Smith (2004). 

Saber os critérios para dar títulos “Honoríficos”, segundo a divisão: emérito; 

benemérito; grande benemérito; membro honorário; medalha Aída Santos; medalha 

José Telles da Conceição, seria outro desafio, para conhecer a importância destes 

prêmios, neste mundo de heróis do olimpismo, dentro do Universo que é a CBAt 

Faltam estudos para entender as características culturais exclusivas do 

esporte, o que é apontado por Shilbury e Smith (2004) quando se referem aos estudos 

organizacionais do esporte internacional. No Brasil há um campo vastíssimo para ser 

estudado. São sessenta entidades de administração do esporte olímpico, contando só 

as federações e confederações dos esportes olímpicos, sem contar as ligas nacionais 

e estaduais, e as inúmeras entidades de prática desportiva, que aguardam para serem 

desbravadas.  

Todas as qualidades conferem à organização uma personalidade própria, 

dando-lhe um caráter diferenciado das demais. Cultura organizacional é isso: é o 

compartilhamento de valores pelos membros da organização, que reconhecem o 

ambiente e sabem lidar com ele. Para Chiavenato (2004) a cultura pode apresentar 

como características a regularidade nos comportamentos observados; as normas; a 

filosofia; o clima organizacional.  

Conforme Hoye, Smith, Westerbeek, Stewart e Nicholson (2006) propõem: o 

esporte é diferente de qualquer negócio e tem implicações significativas pelo modo 

como o desempenho das organizações esportivas é medido e gerenciado. Só o 

estatuto não retrata a dimensão da organização, porém o estatuto e os resultados 

financeiros anuais indicam que a organização esportiva é mais complexa do que se 

pode imaginar. 

Ao ler o estatuto de uma confederação não se tem noção da dimensão 

financeira que sustenta a entidade, e nem da quantidade de personagens que estão 

no cenário de cada uma das modalidades esportivas. Um bom estatuto, que retrate 

as finalidades e obrigações das organizações esportivas e a prestação de contas, 

seguindo as normas contábeis, são fundamentais para que se comece a entender a 

gestão das entidades esportivas. 
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O estatuto, segundo o Decreto-lei 80.228/1977 é a prova da existência legal da 

entidade esportiva, que inicia com o respectivo Registro Público e esta exigência da 

lei se repete desde1.943 (§ 1º do Art. 7º - Cap. III da Lei 5.698/1943) até ano de 2015. 

Na lei 9.615/1998 todas as entidades interessadas em firmar convênio, por meio do 

contrato de desempenho deverão: ter o seu estatuto registrado em cartório, 

acompanhado da ata de eleição de sua atual diretoria; a inscrição no Cadastro Geral 

de Contribuintes (CNPJ); comprovação de regularidade fiscal; balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício. 

Também devem apresentar as declarações obrigatórias: Declaração de 

Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica; Declaração de Imposto de Renda; 

Declaração de Apuração de Contribuições Sociais. Portanto, as federações e 

confederações não funcionam e não recebem recursos na informalidade. Como Voese 

e Reptczuck (2011) concluem, a obrigatoriedade da apresentação de tais documentos 

e declarações, demonstra a necessidade de contabilização das atividades, 

movimentações financeiras, além do cumprimento das obrigações trabalhistas.  

Todos estes protocolos devem ser cumpridos pelas entidades de administração 

do esporte. Elas devem respeitar os aspectos legais e contábeis. Para que estes 

aspectos sejam cumpridos, cada vez mais é necessário o trabalho de profissionais de 

múltiplas áreas: como da contabilidade, economia, relações públicas, publicidade, 

administração, jornalismo, marketing, e o profissional que entende a cultura daquela 

modalidade esportiva etc.  

Não foi diferente em 1941, quando as confederações foram estabelecidas e 

reconhecidas pelo Estado. Quando uma entidade esportiva solicitava subvenção 

Federal, ela deveria dispor de recursos suficientes para a manutenção e ampliação 

de suas atividades. Deveria estar registrada no Conselho Nacional de Serviço Social; 

e nunca se manifestar como uma entidade contrária aos princípios que presidiam a 

organização nacional.  

Os estatutos deveriam ser registrados e a certidão de registro público deveria 

ser apresentada, juntamente com os relatórios pormenorizados, com dados numéricos 

das suas atividades, bem como os balanços das suas contas no exercício anterior, 

com demonstração de receita e despesa.  

A CBAt declara no art. 43 do seu estatuto, que a sua Diretoria é o Conselho de 

Administração da CBAt. A Diretoria, que é o Conselho de Administração. é composta 

por seus membros natos: presidente e vice; e pelos Diretores Administrativo e 
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Financeiro, Técnico, Relações Exteriores; Relações Públicas, Projetos e Licitações. 

Todos eles são designados pelo presidente, que dá ciência da escolha à Assembleia 

Geral. 

Para Watson o Conselho de Administração não existe para prestar suporte ao 

staff; ele serve para representar a propriedade e prover uma voz de controle, então 

como esses diretores, cada qual encarregado de desempenhar suas funções, 

escolhidos e designados pelo presidente da Confederação podem exercer dois papéis 

antagônicos e simultaneamente? Parece que existe apenas uma diretoria e não está 

claro se são voluntários ou se prestadores de serviços. 

Shilbury (2001) atribui nove papéis básicos ao Conselho de Administração de 

uma organização esportiva. Ele deve obter recursos para a entidade esportiva e para 

os seus projetos; definir a política financeira; procurar estreitar as relações com a 

comunidade; participar das decisões para a contratação de pessoal; participar e opinar 

sobre o planejamento de longo prazo; opinar, propor o desenvolvimento de 

programas; representar os stakeholders; definir políticas; alocar orçamentos. 

O Conselho de Administração parece um órgão importante para que o poder 

não fique apenas nas mãos do presidente, e, eventualmente exercido pela Assembleia 

Geral Ordinária, uma vez por ano, para examinar e aprovar as contas do exercício 

anterior. 

Em uma organização do Terceiro Setor, o Conselho tem importância diante das 

normas externas de monitoramento das atividades da organização. Mendonça e 

Machado Filho (2004) alertam que simultaneamente, o doador preocupado com a 

utilização dos recursos e a maximização dos resultados, obrigará as organizações 

sem fins lucrativos a desenvolver e mostrar quais e quão efetivos são os mecanismos 

de controle que a organização possui para manterem seus gestores dentro dos limites 

aceitáveis de discricionariedade. Estes resultados, nas confederações esportivas, não 

se resumem a ganhar ou perder uma competição, mas saber qual é o valor real deste 

investimento e da aplicação exata dos recursos públicos. 

Pessoas, como voluntários que prestaram serviços relevantes para estas 

organizações, envolvidos com o esporte, como ex-presidentes; ex-atletas, diretores 

de clubes, técnicos, árbitros etc., poderiam pertencer e formar o Conselho de 

Administração? Deveriam entender de assuntos administrativos, legais, publicidade, 

contabilidade, economia, esporte, etc.? É necessário refletir mais sobre este assunto 

e criar soluções inovadoras para o esporte. A importância e a função do Conselho 
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Fiscal estão bem delimitada na Lei 9615/98 e a sua autonomia assegurada. A medida 

que, há mais investimentos no esporte, a organização esportiva necessita de mais 

instrumentos de controle, para assertivamente realizar a gestão. 

Porém, o que fica evidente é que cada vez mais é importante que as 

confederações atentem para instrumentos que promovam a fiscalização interna. O 

Estado, principal “doador”, das Confederações esportivas, como Mendonça e 

Machado Filho nominaram, está tomando providências para “vigiar” as organizações 

esportivas, chamando para si a responsabilidade de verificar o cumprimento da Lei. 

Conforme o art.56-B da Lei 9615/98 exige das organizações esportivas, por ocasião 

do repasse de recursos, que: 

 As organizações esportivas “adotem práticas de gestão administrativa, 

necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou 

coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da 

participação no respectivo processo decisório. 

E que escolham pessoas competentes para a função que irão exercer na 

equipe de trabalho que irá dirigir a organização: 

 A constituição de um 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. 

Nos dias de hoje, não é mais possível pertencer ao órgão fiscalizador de uma 

entidade esportiva, que gerencia milhões de reais, sem ter formação especializada 

para examinar a prestação de contas; sem ter conhecimento sobre os princípios 

fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade. Não se 

assina uma demonstração financeira que envolve R$30 milhões de reais, porque 

alguém “tem paixão pelo esporte”.  

Mendonça e Machado Filho (2004) criticam a função do Conselho, como 

ferramenta de controle interno nas entidades do Terceiro Setor, em função de que, 

legalmente no Brasil, os conselheiros não podem receber remuneração. Em seus 

estudos eles recomendam que se faça estudos dos sistemas de remuneração de 

profissionais que estão atuando no Terceiro Setor e destacam o papel do Conselho e 

a sua relevância para o aprimoramento das práticas de governança e gestão nas 

Organizações do Terceiro Setor. 
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O voluntariado nas organizações do Terceiro Setor é outro aspecto importante 

a ser estudado. Uma Confederação esportiva, com uma diretoria voluntária, para fazer 

a gestão financeira de 30 milhões de reais? Acaba sendo temerário para a própria 

instituição acreditar que alguém, voluntário eleito, utilizando o seu tempo livre, para 

cooperar com o esporte, possa, mesmo de longe, gerir a organização. 

Há muito tempo no Brasil, que não é possível “fazer caridade”, doando o tempo 

livre e ter a pretensão de que a gestão das federações e confederações possa evoluir 

com essa prática. 

 

4.3.2 A Federação Paulista de Atletismo 

 

Fundada em São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1924, é uma entidade estadual 

do desporto, formada como associação de direito privado, de caráter desportivo, com 

fins não econômicos, dirigente do atletismo paulista. É constituída pelas entidades de 

prática de atletismo formal e ligas de atletismo. Foi declarada de utilidade pública 

conforme Decreto 9.892 de 13 de março de 1972, e filiada à Confederação Brasileira 

de Atletismo (CBAt). 

Esta federação foi constituída a partir da Lei 3.199 de 14 de abril de 1941 e a 

modalidade do Atletismo pertenceu à Confederação Brasileira de Desportos (CBD) 

até a fundação da Confederação Brasileira de Atletismo, que aconteceu em 

02/12/1977, portanto, 53 anos após a constituição da FPA. 

O atual Estatuto foi aprovado em 30/07/2014, portanto, após as modificações 

realizadas no Estatuto da Confederação Brasileira de Atletismo, que se deu em 

26/04/2014. É uma prática das entidades esportivas, que os estatutos das federações 

reproduzam os seus estatutos, à semelhança dos estatutos das confederações. 

Portanto, todas as mudanças estatutárias foram discutidas com os filiados em 

Assembleia Geral Extraordinária, com a Confederação correspondente, e 

posteriormente com as federações.  

Segundo o parágrafo 4º do art.1 do estatuto da FPA constata-se que a 

Federação Paulista de Atletismo adota como metas para o futuro da entidade, 

conceitos empresariais, como a visão, a missão e esclarece seu objetivo principal, que 

é promover o atletismo no Estado de São Paulo, a fim de ampliar a visibilidade do 

esporte. Também acrescenta os seus valores, citando a ética, a integridade e o 
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patriotismo, bem como, um dos princípios da governança corporativa, o da 

transparência. 

Para Drucker (2002) quando os gestores fixam a missão da organização, 

identificam os clientes e o valor que eles têm para a entidade, conseguindo traduzir 

as necessidades e as prioridades da organização, com vistas, a criar e transportá-las 

para um plano de ação, eles estão a um passo do sucesso. 

O gestor, ao fazer esta prática, está inovando, exercitando a visão de futuro e 

mais do que isso, ele está dando-lhe forma. Essa forma é clara e consciente, o que 

permite que todos os membros da organização trabalhem conjuntamente, assumindo 

estes valores. 

No contraponto, Voltoline (2009) afirma que as organizações do Terceiro Setor 

não são empresas e nem devem se comportar como tal. Considera nociva a ideia de 

que organizações sociais incorporem princípios de administração em suas atividades, 

o que pode fazer com que a organização pense em uma lógica não condizente com a 

sua origem e finalidade. A proposta de Voltoline é que se tome emprestado alguns 

fundamentos da Administração, como ponto de partida para organizar um novo 

referencial teórico, não simplesmente baseado em “adaptações conceituais, mas na 

construção de novas propostas”, para as organizações do Terceiro Setor.  

O grande desafio para aqueles que atuam no campo social, e principalmente 

nas organizações de administração do esporte é criar um campo de conhecimentos e 

multidisciplinar para este tipo de organização pertencente ao Terceiro Setor. Falconer 

(1999) também alerta que corre-se o risco de estar procurando as soluções para o 

Terceiro Setor no campo onde não se achará as respostas: o da Administração. 

 Estão apresentados na íntegra os conceitos e valores da FPA: 

I. Visão: ampliar a visibilidade e a valorização do Atletismo em nível estadual, 

nacional e internacional; 

II. Objetivo: promover o atletismo no Estado de São Paulo, a fim de aumentar a 

visibilidade do esporte perante os seus públicos de interesse; 

III. Valores: integridade, ética, respeito mútuo, compromisso com o futuro dos 

atletas, competência e patriotismo; 

IV. Missão: promover a prática do Atletismo tornando-o mais representativo e 

aceito. 
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V. A transparência na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e 

financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade 

intelectual e quaisquer outros aspectos de gestão; 

VI. A participação de atletas, entidades de prática desportiva e ligas nos 

colegiados de direção e na eleição para os cargos da entidade, desde que 

observados os requisitos mínimos fixados neste estatuto. 

VII. A representação da categoria de atletas das respectivas modalidades no 

âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação de 

regulamentos das competições; 

VIII. A autonomia de Conselhos Fiscais; 

IX. A gestão democrática, controle social interno, transparência pública de gestão 

de movimentação de recursos, fiscalização financeira, e alternância no 

exercício dos cargos de direção; 

X. As prestações de contas anuais, com aprovação final por assembleia geral, 

precedida por parecer do Conselho Fiscal; 

XI. O acesso irrestrito a todos os filiados aos documentos e informações relativos 

à prestação de contas, bem como outros relacionados à gestão da entidade de 

administração do desporto, os quais deverão ser publicados na íntegra pelos 

sítios eletrônicos da Federação Paulista de Atletismo. 

XII. Os resultados financeiros serão destinados integralmente à manutenção e ao 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 

XIII. A execução de todas as atividades da FEDERAÇÂO observará, em qualquer 

hipótese, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência.  

§ 5º Os filiados à FEDERAÇÃO terão direito a voto nas Assembleias e deverão 

abster-se de postular e recorrer ao Poder Judiciário para dirimir eventuais 

litígios desportivos, e comprometem-se em reconhecer a Justiça Desportiva 

como competente para resolver os conflitos ou litígios de qualquer natureza 

desportiva, observadas as disposições constitucionais. 

A Federação Paulista de Atletismo cumpre todas as exigências do Art.18-A da 

Lei 9.615, aplicando-as ao Estatuto. Constata-se que a transcrição da Lei nos 

estatutos, é tal qual uma cópia do que foi solicitado originalmente. Percebe-se que 

não há uma preocupação com o significado das palavras, mas sim com a transcrição 

exata da Lei.  



205 
 

Depreende-se desta ação, que é necessário e urgente, dar continuidade ao 

recebimento dos recursos, de que dependem os resultados dos atletas, a participação 

em eventos internacionais, e a formação de futuras seleções. Os recursos são 

importantes para que a gestão da organização caminhe na direção da eficiência e da 

eficácia, todavia, não foram encontrados no site da Federação de Atletismo os 

balancetes relativos a nenhum ano.  

Quanto à presidência da CBAt, até 2013, manteve-se no poder o Sr. Roberto 

Gesta de Melo, por 25 anos. Em 2013, assumiu a Confederação Brasileira de 

Atletismo, o Sr. José Antônio Martins Fernandes, que anteriormente foi presidente da 

Federação de Atletismo do Estado de São Paulo, por mais que um mandato.  

Souci (2002) analisou a falta de experiência dos gestores sobre as práticas 

esportivas e o dilema sobre o fato do critério antiguidade na organização ser ou não 

considerado na seleção do profissional que deve dirigi-la. A experiência no esporte é 

importante nas tomadas de decisão. A Confederação Brasileira de Atletismo tem na 

direção, em 2015, um gestor que já “governou” uma federação complexa como a 

Federação Paulista de Atletismo. Sem dúvida, esta experiência aumenta a bagagem 

de conhecimentos sobre a gestão do desporto e as políticas que envolvem as 

entidades de administração do desporto a nível nacional.  

Não se sabe a receita movimentada pela Federação Paulista de Atletismo, por 

isso não se presume a experiência financeira do atual gestor na CBta em lidar com 

vultuosas quantias. Ao menos em volume financeiro, a gestão administrativa e 

financeira da Confederação Brasileira de Atletismo parece ser bem complexa, em 

função da gestão das entradas e saídas, que envolvem muito dinheiro; a gestão dos 

projetos; a gestão de pessoas e a gestão do tempo necessário para a prestação de 

contas. 

Mas, não é apenas a experiência que elege o presidente de uma Confederação. 

Há interesses diversos, muitos stakeholders, pessoas que influenciam e são atingidos 

por ações e atitudes da organização esportiva, e o direito do voto é de poucos. Os 

stakeholders necessitam que suas solicitações sejam conhecidas e posteriormente 

atendidas. O gerenciamento de uma diversidade de stakeholders não é uma tarefa 

fácil, principalmente em entidades pertencentes ao Esporte. 

O técnico quer condições para participar de grandes eventos: melhores 

instalações, aparelhagem. O atleta quer treinar, obter resultados e necessita 

condições para o transporte, para morar; viver, e perseguir os seus objetivos. O clube, 
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com dificuldades, mantém a modalidade, a despeito do sócio, que sempre quer mais 

espaço para o lazer, etc. 

 Como Schimdt e Chagas (2009), retratam a configuração dos recursos 

humanos das organizações do Terceiro Setor geralmente é composta por voluntários 

e uma pequena parcela de contratações. Os recursos financeiros provêm de doações 

de pessoas jurídicas, o que implica que todos os colaboradores passam e eleger a 

confiabilidade, como uma qualidade na gestão e no gestor, para estarem seguros de 

que o que foi investido será utilizado de maneira honesta e eficiente 

Na Federação Paulista de Atletismo há muitos filiados e a realização dos 

eventos é uma prática semanal. O calendário desportivo estadual é uma réplica do 

Calendário Esportivo Nacional, havendo competições em todas as categorias. O 

mesmo não sucede em Estados, onde há poucos participantes e filiados.  

Como Bastos (2004) chamou a atenção para a construção e consolidação de 

práticas administrativas, que devem respeitar as características culturais e sociais do 

país, o que percebemos, é que ainda não se tem o desenho do número de filiados em 

cada federação estadual, por isso não se tem a visão administrativa do todo. Há a 

necessidade de um censo esportivo no país. Os sites das entidades esportivas e nem 

mesmo o do COB apresentam esse número. Este cenário implica que não se conhece 

a realidade da gestão do esporte nos diversos estados do país. 

Respeitar as características culturais no esporte, significa dar o tratamento 

necessário para que a modalidade se desenvolva em cada Estado, respeitando a 

realidade local. O tratamento igualitário para as 27 federações é um tanto temerário. 

Uma federação composta por três entidades de prática desportiva de uma 

modalidade, não apresenta o mesmo trabalho e resultados que uma federação 

composta por 40 filiados.  

O perigo também reside nos objetivos e na visão política dos gestores. As 

questões de poder passam por escolhas que dividem o Brasil por regiões: optando-se 

por resultados eleitorais que mantenham no poder presidentes do sul ou do norte, ao 

invés de estudar a melhor proposta, ou as características dos candidatos, medidas 

por competências e habilidades. Soares (2007) adverte que mudar processos 

administrativos, tão enraizados com a própria gestão, considerada por ele, amadora, 

exige mudanças estruturais, culturais, físicas, humanas e tecnológicas e embora ele 

não tenha citado, a estas se somariam as mudanças políticas e éticas 
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4.3.3 Os Estatutos: Federação Paulista de Ginástica e Confederação Brasileira de 

Ginástica 

 

O estatuto da confederação Brasileira de Ginástica passou por modificações 

no seu Art. 1 onde afirma que o estatuto que a rege, com arrimo na Lei 9615, de 24 

de março de 1998 e Decreto Federal nº 7984/2013. 

No artigo 14 – Dos Poderes Internos foi acrescentado o § 5º - Os comitês 

Técnicos, a Comissão de Atletas, e outros que vierem a ser criados pela Presidência, 

são considerados órgãos de cooperação. 

No art. 15 – Da Assembleia Geral foi acrescentado como parte da 

Confederação Brasileira de Ginástica um representante da Comissão de Atletas. 

No art. 24 – A Assembleia Geral com fins eletivos será composta pelas 

federações filiadas à Confederação Brasileira de Ginástica e de um representante da 

Comissão de Atletas. 

No art.28 – Será permitida apenas uma reeleição, dentre brasileiros natos ou 

naturalizados, devendo ser respeitado o período de mandato dos dirigentes eleitos 

antes da vigência do ar.18ª da Lei 9615/98. 

No parágrafo 2º do Art.30 Da Presidência – Cap. V – a nomeação, o 

licenciamento ou a dispensa dos membros dos comitês que independem de eleição, 

e homologar e dar posse aos membros da Comissão de Atletas na forma deste 

estatuto. 

Quanto ao Conselho Fiscal – Cap. V foram acrescentadas as palavras: de 

“forma autônoma e independente, constitui-se”: 

Art.33 – O conselho Fiscal, de forma autônoma e independente, constitui-se no 

poder de fiscalização financeira da Confederação Brasileira de Ginástica, compõe-se 

de três membros efetivos e dois suplentes eleitos em Assembleia Geral Eletiva para 

um período de quatro anos. 

No artigo § 2 do art. 34 onde se demonstra quais as fontes de recurso foram 

acrescentadas na alínea c. Receitas provenientes de aplicações financeiras. No § 3º 

a despesa compreende: 

a) Pagamento de impostos, taxas, tarifas, contribuições sociais, 

condomínios, alugueis, salários de empregados e outras 

despesas indispensáveis à manutenção da CBG; 
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b) Despesas com a conservação dos bens da CBG e do material 

por ela alugado ou sob sua responsabilidade; aquisição de 

material de expediente e desportivo; 

c) Custeio de campeonatos, competições e torneios ou eventos 

organizados pela CBG; 

d) Aquisição de distintivos, bandeiras, prêmios; 

e) Assinatura de jornais, livros, revistas especializadas e a compra 

de fotografias para os arquivos da CBG; 

f) Gastos de publicidade para a CBG; 

g) Despesas de representação; 

h) Obrigações de pagamentos que se tornarem exigíveis em 

consequência de atos judiciais; convênios; contratos e 

operações de crédito; 

i) Os encargos pecuniários de caráter extraordinário não previstos 

no orçamento, custeados à conta de créditos adicionais abertos 

com autorização do Conselho Fiscal e compensados mediante 

utilização de recursos que forem previstos. 

j) Despesas eventuais. 

Parágrafo único: Quando houver possibilidade de repasse de 

recursos às filiadas, as mesmas deverão ter a comprovação de 

funcionamento regular do tribunal desportivo que funciona junto 

a si, regularidade fiscal, tributária e trabalhista, e a manutenção 

de um mínimo de e entidades filiadas às respectivas 

federações. 

Foi acrescentado o artigo 36.: os elementos constitutivos da ordem econômica, 

financeira e orçamentária serão escriturados nos livros próprios e comprovados por 

documentos mantidos em arquivos e a prestação de contas observará os princípios 

fundamentais da contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade, devendo 

dar publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do ano fiscal, ao relatório 

das atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se certidões 

negativas de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social e com FGTS, além da 

CNDT, colocando-se à disposição para qualquer cidadão. Nos parágrafos 1º,2º3º, 

4º,5º dispões sobre os serviços de contabilidade; as receitas e despesas; o balanço 

geral do exercício; as dívidas contraídas dentro do mandato; da captação, gestão, 
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aplicação de recursos e prestação de contas. E no 6º que a CBG adotará práticas de 

gestão administrativa para coibir a obtenção individual ou coletiva de bens e 

vantagens. 

Quanto à comissão dos atletas, no estatuto estão ligados à presidência. São 

sete modalidades então a comissão será de sete atletas. A participação não será 

remunerada, deverão eleger um presidente representante e os atletas poderão 

candidatar-se a membro, inscrevendo-se no processo por meio de edital que será 

publicado pela CBG. 

Foi instalado o Tribunal Arbitral do Desporto do COB ao invés de criarem o seu 

próprio tribunal. Nota-se que mais uma vez foram buscadas as exigências da lei e o 

“copia e cola” foi o exercício realizado. Até a Assembleia deste ano o Estatuto não se 

sabe se havia sido registrad51515o. Foi promovida mais uma assembleia geral 

extraordinária, 2015, para a resolução de atualizações no estatuto. O estatuto da 

Federação Paulista de Ginástica não foi registrado em cartório até 2015. Há 

pendências que devem ser resolvidas. 

O Estatuto da Federação Paulista de Ginástica até o momento de 

encerramento deste estudo não havia sido registrado em cartório, com as mudanças 

relativas à Lei 9615/98. 

 

4.4 Discussão dos resultados 

 

A questão norteadora desta pesquisa foi: Como as leis nacionais, criadas para 

o esporte, influenciaram na governança corporativa das confederações e federações 

esportivas durante o período de 1941 a 2013? 

Com o foco na gestão das Confederações Nacionais dos Esportes Olímpicos, 

buscou-se conceitos e informações nas leis que pudessem auxiliar na reflexão e no 

estabelecimento de parâmetros para o entendimento do papel, dos poderes, da 

função e principalmente da gestão dessas organizações. O objetivo principal deste 

estudo foi investigar as influências das Leis esportivas na governança corporativa da 

Confederações esportivas. 

De acordo com Drucker, (2010), não importa o tipo da instituição, todas elas 

têm em comum a função administração, a tarefa administração e o trabalho 

administração. São três instâncias interdependentes que envolvem quem lidera, quem 
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planeja e quem executa as ações dentro de uma organização. Porém, com Drucker 

também se aprende que administrar é também uma função social, que carrega 

valores, costumes e crenças, que se firmam sobre sistemas governamentais e 

políticos.  

O esporte no Brasil tem um forte laço cultural e político com as suas origens. O 

tratamento que as organizações esportivas receberam entre 1940 a 1980, por 

governos autoritários, controladores e disciplinadores, como foi o governo de Getúlio 

Vargas e na sequência a ditadura dos anos 60 e 70, sem dúvida condicionou estas 

instituições à dependência do Estado.  

O desporto era uma questão do Estado, onde o presidente da República 

escolhia e nomeava pessoas de confiança, para o cargo de presidente do Conselho 

Nacional do Desporto, para fiscalizar e auxiliar no controle social (DRUMOND, 2009). 

Estas autoridades eram cientes de que estavam prestando um serviço ao País, na 

relação do poder político e administrativo (PIMENTEL e MEZZADRO, 2007) e 

simultaneamente, acreditando no projeto político governamental, de construção de 

uma nova identidade nacional, utilizando o desporto com ferramenta eficaz.  

A criação de um órgão controlador, como o Conselho Nacional de Desporto em 

1941, com os poderes de organização, fiscalização, concessão de subsídios, 

aprovação dos estatutos, criação de normas para prestação de contas, autorização 

para a participação em eventos internacionais, etc. trouxe para as organizações 

esportivas, uma prática fundamentada na disciplina, na ordem e sob a autoridade 

governamental. Esta prática era regida por lei.  

Todas as confederações eram criadas e extintas, seguindo normas e 

procedimentos ditados por lei, e pela vontade do CND. Os estatutos deveriam definir 

os poderes, deveres, sistemas de organização e administração e serem submetidos 

ao CND. Só entrariam em funcionamento após o parecer do Ministro da Educação e 

Saúde. 

Na atualidade, as confederações nacionais, que são as entidades de 

administração nacional do desporto, estão sujeitas ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao 

Ministério do Esporte e ao Tribunal de Contas da União e à todas as leis do esporte, 

bem como aquelas que regem a sociedade civi. Os recursos financeiros do governo 

federal são administrados, concedidos e controlados, pelo COB e pelo Ministério do 

Esporte, segundo normas próprias, que devem ser aprendidas e aplicadas pelas 

confederações, quando estas utilizam os recursos públicos.  
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Na década de 40 a hierarquia tinha o presidente da República, como autoridade 

principal, na sequência o Ministro da Educação e Saúde e a Presidência do CND; logo 

abaixo as Confederações, o Conselho Regional do Desporto e as Federações, Clubes 

e ligas.  

O Sistema Nacional do Desporto, que promove e aprimora as práticas 

desportivas de rendimento, criado a partir da Lei Pelé/1998, tem no topo da hierarquia 

o Comitê Olímpico Brasileiro, seguido das entidades nacionais de administração do 

Desporto (as confederações), que são estatutariamente filiadas ao COB; e as 

entidades regionais do desporto (as federações), que são filiadas às confederações; 

as ligas regionais e nacionais; as entidades de prática desportiva (clubes). Todo o 

controle das entidades esportivas é exercido por lei pelo COB, diretamente ou 

indiretamente, que tem o poder de planejar as atividades do esporte de seus 

subsistemas específicos, que são as confederações. (Art.14 – Lei 9615/98).  

As leis propõem um modelo de organização e gestão e governança para as 

organizações esportivas? Desde a década de 1930, o projeto governamental para o 

esporte se materializou por meio da Lei 3199/1941. Esta lei organizou o esporte e as 

confederações esportivas sob forte disciplina e com muito rigor. O esporte foi 

considerado um instrumento de controle social e por meio dele o governo de Vargas 

aumentou o seu prestígio e impôs um modelo de culto a obediência à hierarquia. 

A Lei 3199/41 considerou o futebol, como o desporto básico e essencial da 

Confederação Brasileira de Desportos, chamando a atenção do Conselho Nacional 

de Desportos para que não poupasse esforços para o seu desenvolvimento. Todos os 

procedimentos estatutários foram ditados por lei, bem como a aprovação dos 

estatutos das entidades desportivas, deveria passar pela autoridade do CND, antes 

de ser homologado pelo Ministro da Educação e Saúde.  

A forte hierarquia era obedecida pelas entidades esportivas. O presidente da 

República escolhia pessoalmente o presidente do CND, que auxiliado por outros 

conselheiros planejava todas as ações referentes ao esporte nacional, repassando às 

entidades esportivas a função de executá-las.  

As exigências eram de todos os tipos: como os prazos para requerer 

subvenções federais; como a apresentação dos documentos necessários para o 

estabelecimento das associações; como a interferência nos calendários esportivos; 

como a uniformização dos modelos de contabilidade das entidades esportivas, 

indicando livros necessários ao registro do movimento econômico financeiro, 
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inventário do patrimônio e transcrição de atos; pareceres dos órgãos de orientação, 

direção, administração, fiscalização. Os estatutos foram modelados pelas exigências 

do CND e também por leis nacionais do esporte e leis que regeram as instituições que 

utilizavam dinheiro público. 

Nada era decidido sem a aprovação do CND. As leis do esporte e o primeiro 

Código Civil Brasileiro serviram de molde, para que as confederações fossem criadas 

e estabelecidas. Todos os procedimentos contábeis foram descritos na lei: sobre 

prestação de contas; livros contábeis como uma receita de bolo que deveria ser 

praticada por todos aqueles que representavam as instituições nos estados e no 

Distrito Federal, onde deveriam estar as Confederações Nacionais. Todos os 

procedimentos eram conferidos e fiscalizados.  

Entre 1941 e a década de 1980 o esporte foi comandado com rédeas fortes. 

Todos os resultados eram fiscalizados pelo governo: os contábeis e os resultados 

atléticos. 

A partir da Constituição de 1988, o esporte recebeu um tratamento 

diferenciado: mereceu o artigo 217 na Constituição Federal. Poderia ter sido seguido 

um modelo diferenciado, porém parece que não se buscaram modelos novos. A Lei 

9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, novamente homenageando o Futebol, foi 

instituída para normatizar o futebol e os outros esportes foram empacotados, todos 

juntos, e começou a se repetir a história novamente. Na sequência, em 2003 foi criado 

o Ministério do Esporte. O cargo é político e já tivemos alguns ministros e poucos 

sabiam e sabem muita coisa sobre o esporte. 

A Lei 9615/98 tem 96 artigos e onze capítulos que foram sendo modificados 

durante estes anos, de acordo com as necessidades que foram se apresentando, para 

se ajustar à lei aos assuntos pendentes. A adaptação das entidades esportivas às 

novas normas, sempre esteve condicionada ao recebimento de recursos, portanto, a 

cada mudança na lei, os estatutos deveriam ser modificados. Geralmente “se copia e 

cola”, e daqui alguns meses, alguém irá perceber que o resultado da mudança, 

influenciou em outro procedimento necessário e com certeza ela mudará novamente. 

O Capítulo V da Lei 9615/98 trata especificamente da prática desportiva 

profissional. Como o esporte olímpico é considerado amador, os atletas que praticam 

as diversas modalidades não recebem salários e sim bolsa-atleta, ou são sustentados 

por patrocinadores dos esportes. As subvenções federais sustentam o ideal olímpico, 

por meio de projetos esportivos, mas a vida dos atletas é curta e quantos depois de 
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serem considerados deuses do Olimpo, morrem sem teto e sem família. Talvez seja 

por isso que a Confederação de Atletismo venera os seus atletas e lhes dá amparo, 

mesmo depois destes embaixadores do esporte, deixarem de ser os mais rápidos, os 

mais fortes. É no atletismo nacional que estão os mais humildes, os mais carentes. É 

uma modalidade que dá possibilidades para todos; não é complicada.  

O esporte olímpico é sustentado no Brasil com os recursos públicos, 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e dos municípios, doações, 

patrocínios, além de receitas provenientes de concursos de prognósticos e da loteria 

federal. Quantos cidadãos brasileiros cedem os seus direitos de saúde, educação, 

transporte, esporte, direitos sociais para que os atletas persigam os seus sonhos e 

ideais?  

O COB é a entidade de administração nacional do esporte, que recebe os 

recursos e os repassa às Confederações e federações esportivas, mediante 

programas e projetos realizados pela entidade solicitante. Isto acontece se o COB 

julgar interessante aprovar ou não o projeto da sua filiada ou de alguma federação 

esportiva. 

A organização do COB é exemplar: há uma estrutura ímpar; empresarial; 

impossível de ser aplicada ou comparada com a estrutura existente nas 

confederações, que foram se adaptando aos novos moldes de controle, com muitas 

dificuldades e erros. As pessoas que anteriormente cuidavam de protocolos para a 

gestão de eventos esportivos, urgentemente, tiveram que aprender a lidar com os 

instrumentos de controle administrativo.  

O investimento na gestão das confederações foi uma necessidade 

governamental: ela deve aprender a prestar contas; conhecer os princípios de gestão 

de governança, porém em tempo algum se pensou em uma nova configuração para 

elas. Isto se deu em razão de estar se vivendo um período especial: tempos de um 

Brasil Olímpico. As mudanças só aconteceram em função do canal financeiro que se 

abriu para o Esporte, por conta dos Jogos Olímpicos de 2016. As confederações 

tiveram que se adaptar às novas exigências de gestão e da lei. São três realidades 

administrativas diferentes, em se tratando de esporte: a realidade administrativa do 

COB; a realidade de gestão das Confederações, e a realidade administrativa e 

financeira das federações esportivas. 

Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos 

repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro, para a realização dos projetos esportivos 



214 
 

e ao Ministério do Esporte acompanhar anualmente o relatório da aplicação dos 

recursos, que deverá ser aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte. 

Através de contratos de desempenho as confederações esportivas, nominadas 

por lei, como entidades nacionais de administração do esporte, podem pleitear 

recursos federais, por meio de projetos. O contrato de desempenho será 

acompanhado de plano estratégico, de planejamento para aplicação de recursos, 

considerando o tempo que o projeto levará para ser executado, devem ser 

apresentados: as diretrizes, os objetivos e as metas a serem atingidas 

Para que todo esse processo aconteça é exigido das confederações que 

apresentem uma série de documentos que comprovem a consistência moral e a 

existência física da instituição. A inscrição da associação no Cadastro Geral dos 

Contribuintes, o CNPJ; o estatuto deve prever normas que disponham sobre adoção 

de práticas de gestão administrativa, como instrumentos para coibir a fraude, o roubo, 

principalmente daqueles que tem o poder de decidir pela organização esportiva. Deve 

ser registrado em cartório, juntamente com a ata de eleição da diretoria. 

O conselho fiscal deve ter autonomia e ser dotado de competência para opinar 

sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações 

patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os associados e também para o COB 

e para o Ministério do Esporte. As prestações de contas devem observar os princípios 

fundamentais da Contabilidade e das normas brasileiras de Contabilidade. Os 

resultados financeiros devem ser publicados e as certidões negativas de débito – 

INSS; FGTS; Cartórios; devem ser apresentadas a cada final do exercício e também 

deve ser apresentada a comprovação da regularidade fiscal e jurídica. 

Com todas estas exigências, o Estado espera que as instituições esportivas 

realizem os procedimentos administrativos de forma a minimizar os custos do controle 

sobre os recursos, que são doados às instituições nacionais de administração do 

esporte olímpico. Para isso é necessário treinar pessoas e gestores para a realização 

do trabalho operacional de preenchimento de formulários; a aprendizagem para criar 

projetos e prestar contas, debaixo dos modelos estipulados pelo COB e pelo Ministério 

do Esporte. 

Antes da Lei 10.264 de 2001 – Lei Agnelo-Piva e do Brasil tornar-se sede dos 

Jogos Olímpicos em 2016, o esporte nunca tinha recebido tantos recursos. Talvez, 

por não estar em evidência e ter recursos insuficientes, poucos se preocupavam com 

a gestão das confederações e federações esportivas. Hoje este assunto está em 
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pauta, porque as confederações necessitam ter sua gestão modernizada e entender 

que o seu parceiro e tutor, o Estado, continua criando mecanismos de controle, para 

que a organização continue trabalhando em prol dos objetivos fixados para o esporte, 

por ele. 

Em dezembro de 2001, a Confederação Brasileira de Ginástica tinha como 

resultados financeiros a quantia de R$250 mil reais. Em 2013 ela recebeu apenas, 

referente à Lei Piva R$2 milhões, 590 mil reais. Quem poderia imaginar a receita da 

Confederação de Atletismo? Em 2013 foram R$31 milhões de reais. Realmente é 

muito dinheiro e poucos mecanismos de controle, alinhados com pessoas que estão 

aprendendo-fazendo. O imediatismo existe nas instituições e na própria lei que vai se 

transformando muito mais rapidamente do que as instituições que ela comanda. 

A percepção em relação aos estudos realizados na fundamentação da teoria é 

que as associações esportivas que foram criadas, como sendo instituições com 

caráter social em 1941 e depois de 2001 foram carimbadas como do Terceiro Setor, 

hoje estão sendo encaradas pelo poder público como prestadoras de serviços e estão 

sendo treinadas pelo Estado para exercerem esse papel de executora dos planos do 

COB, que é quem entende de Olimpismo no país e a quem as confederações estão 

subordinadas. Junqueira (2004) conceituou assim as organizações do Terceiro Setor:  

Essas organizações sem fins lucrativos e não governamentais constituem 

aquilo que se denomina Terceiro Setor, sem serem consideradas nem 

Estado, nem mercado. São organizações públicas privadas, porque não 

estão voltadas à distribuição de lucros para acionistas ou diretores, mas para 

a realização de interesses públicos, entretanto desvinculadas do aparato 

estatal. 

É exatamente a sensação de desamparo, que o esporte ainda vem sofrendo 

por parte do Estado. O Esporte foi esquecido pelo Estado durante o período de 

transição entre a o término da ditadura e o início do governo democrático iniciado na 

década de 80. A Lei 9615, que versa sobre o desporto nacional, publicada em 1998, 

dez anos mais tarde, veio regulamentar a o art.217 da Constituição de 1988. 

Novamente, o futebol foi o foco das discussões para a elaboração desta lei e os 

esportes olímpicos tiveram que se adaptar. 

Algumas ações do Estado, a favor do esporte, resultaram na associação das 

Loterias Esportivas ao Esporte de alto rendimento. Foi um desastre total para as 

organizações esportivas que, mesmo dentro da lei, associaram o seu nome aos jogos 

de azar. Politicamente e economicamente esquecido, o desporto nacional de 
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rendimento teve lampejos de vida com a promulgação da Lei 10.264/2001 - Agnelo-

Piva, que investe nos resultados olímpicos e proporciona às confederações recursos 

para que ela trabalhe em prol de alcança-los. Em 2003 o esporte passa a ser tratado 

no Ministério do Esporte para tornar-se um “país olímpico” em 8 de junho de 2008. 

Nesta data foi anunciado ao mundo, que o país sede dos Jogos Olímpicos de 2016 

será o Brasil.  

Nestes últimos sete anos, aceleradamente as confederações tiveram que 

crescer: organizar eventos internacionais em casa, para saber como se faz uma copa 

do mundo de diversas modalidades; equipar as suas estruturas e conhecer as 

estruturas internacionais, para criar aquelas que serão utilizadas em 2016. A pressa 

e a urgência são conceitos que estão movendo as instituições para que elas aprendam 

e se adaptem a um novo mundo do esporte brasileiro. 

Para cada setor há instrumentos próprios de gestão, o Estado necessita gerir a 

Administração Pública; o Setor Privado os bens e os serviços e o Terceiro Setor que 

não é Estado e não é privado, deve realizar o trabalho que o Estado não faz, que é 

dar vida às práticas esportivas, fomentar o esporte, criar oportunidades para o 

desenvolvimento esportivo com ações, isto é, realizar eventos, descobrir talentos, 

treinar atletas, formar técnicos, aprender e ensinar esporte, etc e tudo isso 

VOLUNTARIAMENTE.  

A ausência de princípios de governança, práticas de gestão refletem nas 

organizações esportivas o descaso governamental. O estado também foi deficitário 

para governar o desporto. A necessidade de ter equipes olímpicas, estruturas físicas 

e pessoas preparadas para a gestão de cada modalidade esportiva, a gestão 

financeira, a gestão de informação aceleraram a aprendizagem dos gestores e do 

próprio estado. Um perfil novo de gestor do esporte e um perfil novo de Gestão 

Pública.  

Será que após 2016 o esporte terá o mesmo apoio e subsídios federais? Quem 

pode deixar seu emprego durante um ciclo olímpico, que dura quatro anos para estar 

à frente de uma organização esportiva? Como uma confederação que administra 

milhões de reais pode ter um presidente apenas nas horas livres?  

Estas questões devem ser avaliadas quando estamos examinando as 

instituições do Terceiro Setor ou de qualquer instituição? Estas respostas também 

indicarão parâmetros para avaliar a governança nas instituições esportivas. Os 

estatutos descrevem suas orientações, com força de lei, priorizando a transparência 
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e valorizando o papel do Conselho Fiscal, das auditorias externas e da adoção de 

práticas administrativas responsáveis. Porém, muitos protocolos foram criados; houve 

e ainda há uma deficiência de pessoal especializado e treinado para lidar com os 

assuntos relativos aos projetos; os mecanismos de controle estão sendo ampliados. 

Passa-se a acreditar que toda a estrutura esportiva evoluiu muito rápido: os 

recursos surgiram, as necessidades acabaram, só que há procedimentos contábeis e 

legais, que não podem ser executados por qualquer pessoa, ou pior: não podem 

deixar de ser executados. A rapidez dos acontecimentos, dos eventos, das prestações 

de contas, exige uma performance na gestão das entidades esportivas e dos gestores 

que estão no comando.  

Há sim um controle exercido por lei sobre as instituições esportivas, a exigência 

de melhores práticas de governança, e o governo federal e o COB, percebendo a 

dificuldade dos gestores, tiveram que dar cursos para capacitar pessoas, funcionários 

das confederações para que o trabalho fosse facilitado para ambos. A lei, o controle 

e a necessidade dos recursos, criou o ambiente para a urgência da aprendizagem 

administrativa.  

Porém tudo isso ainda não cria e nem afasta o gestor oportunista ou o gestor 

competente. Ninguém pode ser ingênuo: assim como o atleta necessita ocupar o seu 

tempo com o treinamento e ainda sobreviver; o técnico deve planejar os treinos e 

sobreviver do seu trabalho; os gestores esportivos não são anjos ou seres extra 

terrenos que possam dedicar a sua vida, sem procurar a sua sobrevivência. O tempo 

exigido para a realização da gestão das entidades esportivas é total e não parcial.  

Como foi observado nas federações estudadas, ainda não estão publicados os 

balancetes no seu site. Elas não recebem recursos federais por meio de projetos. A 

Federação Paulista de Ginástica recebe mensalmente da Confederação Brasileira de 

Ginástica a quantia de R$1000,00, a quem deve prestar contas, mês a mês. . Algumas 

recebem recursos estaduais e outras não, sobrevivendo dos campeonatos e do seu 

Código de taxas. Quantos empregados atuam na função administrativa? Há muito 

para ser pesquisado sobre as organizações esportivas, mas sem dúvida há vários 

degraus que separam onde estamos de onde deveremos chegar para fundamentar as 

estruturas da gestão para o esporte brasileiro. 

O primeiro Código Civil dos Estados Unidos do Brasil foi publicado na Lei 3.071 

de 1º de janeiro de 1916 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917. As pessoas 
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jurídicas de direito privado são as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas 

ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações (inciso I do Art.16). 

As associações civis deveriam solicitar permissão ao governo do Estado, ou do 

Distrito Federal para se instalarem. Como as associações não tinham fins lucrativos, 

eram nominadas na época de “associações de intuitos não econômicos”. (Art. 22 – 

Das SOCIEDADES OU ASSOCIAÇÕES CIVIS, Seção III – Lei 3071/1916). 

As confederações e federações esportivas foram concebidas como 

associações. No art. 3 da Lei 3199/1941 ao Conselho Nacional de Desporto (CND) 

competia estudar e promover medidas que tivessem por objetivo assegurar uma 

conveniente e constante disciplina à organização e à administração das “associações” 

e demais entidades desportivas do país...É a única vez que a palavra associação foi 

citada no corpo da Lei 3.199/1941. 

O que é uma confederação esportiva sob o olhar da Lei 3199/1941?  

“A confederação esportiva é uma pessoa jurídica de direito privado, uma 

associação civil de intuitos não econômicos. A entidade máxima de direção do 

desporto, porém sob a alta superintendência do Conselho Nacional de Desportos. A 

Confederação exerce uma função de caráter patriótico. É proibido por Lei, a 

organização e funcionamento da entidade esportiva, de que resulte lucro para os que 

nela empreguem capitais sob qualquer forma”.  

Nesta definição construída por meio de recortes na Lei 3.199/1941 e assinada 

por Getúlio Vargas, nota-se quase uma definição do Terceiro Setor. Investigando a 

lei, para fins desta pesquisa, foi encontrado que a subvenção federal foi concedida às 

confederações esportivas por meio dos decretos-leis 527, de 1 de julho de 1938; 693 

de 15 de setembro de 1938 e 1.500 de 9 de agosto 1939. Para este estudo, recorrendo 

à Lei 527, soube-se que o objetivo da lei foi o de regular a cooperação financeira da 

União com as entidades privadas. Segundo Gomes (1999, p.93) esta lei é considerada 

uma das primeiras iniciativas para o tratamento do Terceiro Setor.  

A definição de confederação que mais impressionou foi a encontrada no 

Decreto 9.267 de 16 de abril de 1942, fora do corpo da lei, porém, no Regimento do 

Conselho Nacional de Desportos. No art.25 – Das Disposições Gerais, Cap. VI, 

também assinada por Getúlio Vargas, está escrito: 

“As confederações são órgãos de execução das decisões do CND, a cuja 

secretaria prestará as informações que lhes forem pedidas no prazo determinado. 
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Recorrendo à Lei 6.251 de 8 de outubro de 1975 e a Lei 80.228, de 25 de agosto 

de 1977, ambas assinadas pelo presidente Ernesto Geisel, o conceito de 

confederação esportiva, que se obteve foi: 

“Cada confederação esportiva é uma pessoa jurídica de direito privado, que 

sob a imediata supervisão do Conselho Nacional de Desportos, é responsável pela 

direção do desporto nacional, cabendo-lhe a representação no exterior e o intercâmbio 

com as entidades internacionais, observada a competência do Comitê Olímpico 

Brasileiro. São proibidos a organização e o funcionamento de entidades desportivas 

de que resulte lucro para os que nelas apliquem capital de qualquer forma. Toda 

confederação deverá ser inscrita no Registro Nacional de Entidades Desportivas”. 

À luz da Lei 9615/1998, as confederações passam a ser denominadas de 

entidades nacionais de administração do desporto: 

“As entidades nacionais de administração do desporto são pessoas jurídicas 

de direito privado, com ou sem fins lucrativos, com organização e funcionamento 

autônomo, encarregadas da coordenação, administração, normatização, apoio e 

prática do desporto. As entidades nacionais de administração do desporto pertencem 

ao Sistema Nacional do Desporto. Ao Comitê Olímpico Brasileiro compete o 

planejamento das atividades do esporte de seus subsistemas específicos, que são as 

entidades nacionais do esporte. ” 

Fica muito claro que a estrutura desenhada para o esporte brasileiro está sendo 

“copiada e colada” desde 1941 até os nossos dias. Vi no estatuto da Confederação 

Brasileira de Ginástica, em 2015, o mesmo modelo indicado nos anos 60, 80: como 

devem ser as prestações de contas, com raras mudanças como a presença dos 

atletas nos nas Assembleias, porém como ninguém sabe como fazer, alguns elegem 

um, outros 7 mas só um é o representante, outros 20. Não há regulamentação das 

leis e aí devo concordar com um dos entrevistados que em um dos momentos mais 

importantes deste trabalho disse 

“Na realidade a legislação esportiva brasileira é uma zona, então, infelizmente, v pega a lei de 

Getúlio Vargas, que era a lei fascista: padronizou e criou a cultura das confederações e federações e 

de uma hora pra outra depois da constituição de 88, veio vindo e mudou da água para o vinho. Então 

de uma hora pra outra a cultura que olha você tem que ter na confederação e federação mudou: agora 

v pode fazer o que você quiser, bagunçou o sistema. Outro problema que a gente tem em relação à 

legislação é que o futebol pode ser considerado esporte. É diferente, por mais que a gente fale que tem 

que ter uma legislação específica para o futebol separada das outras modalidades esportivas, porque 

não dá pra se comparar o que acontece com o futebol com as outras modalidades esportivas. 
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Culturalmente, financeiramente, futebol é uma coisa e os outros esportes, esportes olímpicos são outra. 

Então o que acontece, a legislação é criada por casuísmos e o papel que se tem é cumprir” (E5). 

Os legisladores entendem de como fazer as leis, porém muitas vezes entendem 

de legislação trabalhista e futebol, mas não tem a capacidade de abranger as 

necessidades dos esportes olímpicos. A Lei 9615/98 está parecida com uma colcha 

de retalhos. Há páginas que já abrigam artigos e alíneas que não são mais válidas. O 

esporte ainda necessita ser estudado e as leis revistas por um grupo de estudiosos 

do esporte, para que as leis sejam melhores elaboradas em função da realidade do 

esporte nacional. 

Este estudo procurou identificar os princípios de governança que estão 

presentes na gestão das Confederações e federações por meio da Lei. Para Watson 

(2007) a governança é baseada em três princípios: o da propriedade; o princípio do 

controle e o da prestação de contas. É o princípio do controle que direciona uma 

pessoa a assumir a responsabilidade da gestão de recursos que lhe foram confiados 

por um proprietário.  

As confederações esportivas pertencem a uma comunidade: os clubes, os 

técnicos, os atletas, os árbitros, os funcionários; os voluntários; os profissionais 

prestadores de serviços na área da contabilidade, na área do Direito, os 

patrocinadores e doadores de bens ou serviços etc. todos considerados stakeholders 

do esporte.  

O presidente, vice-presidente e o Conselho Fiscal são eleitos para um ciclo 

olímpico e assumem o compromisso de realizar a gestão da entidade esportiva 

utilizando os melhores princípios de gestão. Devem reconhecer a Assembleia Geral 

com um dos poderes de maior força, a quem devem satisfação dos seus atos e 

cumprir, segundo o terceiro princípio da governança, que é o da prestação de contas.  

O princípio da prestação de contas é definido por Watson como: a delegação 

de autoridade e dos recursos que partem de um proprietário para um administrador 

designado e este deve trazer à tona a prestação de contas de como a autoridade foi 

utilizada e de como os recursos foram alocados e consumidos. Nas confederações o 

poder se configuraria desta forma: os associados com direito a voto elegem uma 

diretoria a quem conferem a autoridade para gerir os recursos e gerir as práticas 

esportivas. Uma vez por ano os associados se reúnem em Assembleia Ordinária para 

examinar o que essa equipe eleita fez com a autoridade que lhe foi conferida, com os 

recursos financeiros e com a modalidade esportiva. Culturalmente o foco dessas 
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reuniões tem sido o esporte. As pessoas presentes nas assembleias têm o interesse 

em discutir as regras e os procedimentos técnicos para a evolução da modalidade. A 

gestão financeira e fiscal passou a ser de interesse das AGOs há muito pouco tempo. 

Quando os recursos utilizados nas organizações esportivas, eles eram 

escassos e as discussões se intensificavam para definir quem seria beneficiado, qual 

modalidade receberia maior ou menor parte dos recursos, em quais competições 

internacionais as seleções atuariam. O tamanho do “cobertor” sempre foi menor do 

que as necessidades das organizações esportivas. Porém, hoje não é mais assim, 

para as confederações, porém continua sendo para as federações. 

O princípio da propriedade é o princípio que descreve como uma pessoa se 

afeiçoa a um recurso. Segundo Watson, os proprietários estabelecem um sistema de 

controle empresarial para a preservação de capital e metodologias de gerenciamento 

de riscos para definir e operar dentro de suas zonas de conforto, de modo a evitar 

uma perda potencial de capital.  

Como as confederações pertencem ao Terceiro Setor e não podem utilizar os 

seus lucros para outro fim a não ser na aplicação para o seu próprio crescimento, 

parece que ela não teria problemas se o Gestor fosse honesto. Porém as escolhas 

para a aplicação dos recursos podem não ser as melhores, ou o gestor pode gastar 

mais do que entra, ou gastar em futilidades, etc. Os associados estabelecem um 

sistema de controle por meio dos estatutos; as normas de gestão são “ensinadas” por 

leis, como todas as que foram citadas neste trabalho. Os sistemas de controle surgem 

porque as práticas de gestão no mundo exigiram que elas fossem catalogadas para 

proteger o acionista das empresas, que aplicavam os recursos e não estavam 

vigiando os procedimentos de gestão daqueles em que depositaram a sua confiança.  

A confiança rege as relações nas organizações esportivas, os que questionam 

são intimidados e a lei surgiu para dar força aos cidadãos para a vigilância. Nas 

entidades de administração do esporte nacional está havendo uma oportunidade de 

se aprender mais sobre a gestão administrativa e com isso melhorar a gestão do 

esporte. As pessoas estão aprendendo com a prática. Os mecanismos de controle 

para as entidades do Terceiro Setor, segundo Mendonça e Machado Filho (2004), 

podem ser classificados em externos, que é composto por um sistema político-legal e 

regulatório e internos, que é o sistema de controle exercido pelo Conselho. 

Nas confederações o sistema político-legal são as leis do esporte e as leis que 

regem as associações privadas, sem fins lucrativos. Os autores que estudam o 
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Terceiro Setor podem discordar sobre pode dar ou não tratamento igual a uma 

empresa e a uma organização do Terceiro Setor. Criar ou não marcos regulatórios 

para a sua gestão, porém todos concordam que a gestão precisa melhorar e se 

profissionalizar.  

Os princípios da transparência nos atos de gestão não se configuram apenas 

às demonstrações contábeis. O princípio da equidade, tratamento igualitário para 

todos os associados, respeitando as diferenças no desenvolvimento do esporte e das 

experiências de gestão não é uma discussão nova no meio esportivo. A 

responsabilidade social no esporte é muito grande, deram-lhe, por lei, competências 

que modelam comportamentos não aceitos pela sociedade, além de dar a ele a 

qualidade de “elevar o patriotismo” dos cidadãos brasileiros. Nas organizações 

esportivas a responsabilidade social deve gerar recursos para que a organização 

sobreviva para que elas se auto sustentem. É difícil planejar estrategicamente o 

esporte nas organizações esportivas se houver sempre essa dependência dos 

recursos do Estado. Os governos mudam e as metas dos novos governos podem ou 

não contemplar o esporte. Os governos autoritários sempre utilizaram esta forma de 

submeter a cultura esportiva. 

 Depende da competência da gestão esportiva para que as modalidades, como 

a basquetebol, as ginásticas se desenvolvam em lugares áridos, carentes de tudo: de 

infraestrutura; de pessoal capacitado, para descobrir e cultivar talentos, e mais do que 

isso, educar por meio do esporte. O gestor competente e conhecedor do esporte e da 

força formadora que ele tem, pode ser um agente transformador da realidade 

brasileira, influenciando como propõe Drucker (1994) a transformação do ser humano. 

Na sua concepção Drucker afirma que as organizações do Terceiro Setor não 

fornecem bens ou serviços, mas o ser humano mudado, por que não incluir o gestor 

neste processo? Um gestor com competências e habilidades pode mover o setor 

privado e de repente, com ações conjuntas, criar um novo modelo para as 

confederações e federações esportivas. 

Como objetivo específico deste estudo, procurou-se verificar, com base no 

estudo documental e com a realização das entrevistas se os gestores e stakeholders 

das modalidades de atletismo e ginásticas, se eles têm conhecimento sobre as leis do 

esporte e se eles reconhecem os princípios da governança na gestão das 

organizações esportivas.  
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Por meio das entrevistas constatou-se que todos reconhecem a Lei Pelé, 

porém, as informações são densas e algumas confusas, quando se referem à lei. A 

própria estrutura da lei não ajuda no entendimento, aquele que não a manuseia 

constantemente. As informações que você procura na Lei 9615/98 estão no meio de 

mais de 90 artigos, com incisos, alíneas. Na prática não é fácil para o técnico, o atleta 

e até o gestor conhecer as leis. Como o entrevistado (E4) disse quando ele necessita 

saber sobre uma transferência de atleta ele recorre ao regulamento e às leis: 

 

Com certeza, sempre quando sai algum tipo de lei e que as pessoas tomam conhecimento, é 

uma forma de pressão. As leis conseguem fazer com que v faça cobranças nas federações e 

confederações subsidiadas por leis. Acho que o único problema é a falta de conhecimento 

e domínio dessas leis. As leis não são passadas, de uma forma clara, parece que não é 

interessante pra federação e confederação manter o filiado informado, porque se torna uma 

presença contra eles mesmos, né. (E4). 

 

Como brasileiros, de uma forma geral não conhecemos os nossos direitos 

individuais e nem os coletivos. O esporte representa um pequeno grupo nestes 200 

milhões de habitantes, uma sociedade que sobrevive do esporte, e quando é 

necessário recorrer às leis precisa-se de ajuda para o entendimento. Todos 

concordam que elas existem, mas não sabem muito bem para que servem. Alguns 

disseram na entrevista, quando foi perguntado se a gestão é organizada e a 

governança influenciada por lei nas organizações esportivas, de certa forma 

titubeando e falando consigo próprio:  

 

Não, não é. Mas a prestação de contas é, dentro da lei, rigidamente, tudo certo (E7)? 

 

Sim e não. A normatização da lei é importante para a gestão, o problema é as pessoas saberem 

usar a gestão para seguir a lei, o que hoje não é feito. Ou é feito? É, é, é feito. Se você não seguir a lei 

não tem recurso, se não tem recurso você morre (E5). Então lei é pra ser cumprido e não pra ser 

discutida. A lei de outubro é bem clara se v quiser ter recursos públicos cumpra isso se não cumprir 

não os terá.  Na verdade a lei foi passada como medida provisória justamente pra isso né. como nós  

somos entidade privada, não tinha como o governo obrigar. Eu não dou dinheiro pra você, então você 

vai fazer o que eu quero. Quem tem o dinheiro manda. Se noventa por cento do esporte no país é 

mantido pelo governo é o que ele tem q fazer. O que não pode acontecer é a estatização do esporte. 
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Foram momentos de reflexão sobre esse conhecimento para ambos, 

entrevistado e entrevistador. Foi importante para constatar que é necessário investir 

neste tipo de conhecimento, para poder entender e realizar a gestão e a governança 

nas organizações esportivas com segurança. Foi possível poder pensar em formas 

alternativas de gestão, optar por outros caminhos que não o da dependência do 

Estado. Porém, há associados que não participam das decisões, porque não 

comparecem às Assembleias, não conhecem as regras, porque não participam da 

construção das mesmas, não leem as leis e sem conhecimentos não sabem o que 

está ocorrendo no esporte.  

Sempre haverá os participantes e os que preferem criticar sem estar presentes. 

A gestão não é feita só por um presidente, mas pelo corpo dos associados. Os 

princípios da governança, quando tratados nas entrevistas, percebeu-se que os 

entrevistados estavam preocupados: “não entendo de administração, mas estou na 

função porque não existe outra alternativa”; “não sei nada sobre esses conceitos”. 

Porém algumas pessoas tinham muito conhecimento anterior e bastou mostrar os 

conceitos para que os problemas de gestão fossem imediatamente identificados e 

transferidos cada qual para a sua lacuna. Com uma única exceção, as respostas foram 

enquadradas facilmente nos conceitos e muitas descobertas foram realizadas.  

A primeira delas e muito importante é que a governança já existe na gestão das 

modalidades esportivas e na condução do esporte “na quadra”. Por analogia, o 

raciocínio de técnicos e gestores que são de outra área, que não a administração, 

aplicou os conhecimentos sobre os regulamentos das modalidades para se situarem 

e compararem com as práticas de governança da organização a que pertencem. 

As lembranças dos fatos ocorridos quando se falava em equidade, em 

transparência, em compliance, em responsabilidade social, em prestação de contas, 

em ética vinham na memória e imediatamente as respostas eram elaboradas. O que 

antes poderia ser taxado como falta de caráter, de sensibilidade no trato, desprezo, 

visto como falta de princípios pessoais, passou a ser visto por todos como princípios 

de gestão. É mais ético ver dessa forma. O gestor sem habilidades para lidar com 

pessoas, com o financeiro, com o marketing, com a liderança, com as situações 

políticas, etc. É mais fácil pontuar o que está faltando na gestão destas organizações 

sob este ponto de vista.  

O fato das pessoas não diferenciarem os procedimentos de gestão das ações 

pessoais interfere nas relações que poderiam apontar para as melhores práticas de 
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governança que poderiam ser introduzidas na gestão. Avaliar estes princípios foi um 

excelente exercício para pensar em práticas e critérios para a melhoria da governança 

na gestão das organizações esportivas. Os entrevistados abordaram assuntos como: 

tratamento dos filiados; as relações com os diversos stakeholders; as diferenças 

quando se tem um treinador estrangeiro; a transparência na tomada de decisões; os 

questionamentos sobre a falta de transparência; a falta de comunicação e a falta de 

transparência; a falta de transparência nas políticas adotadas pelo dirigente. Etc. 

A princípio pode-se dizer, que esta ferramenta, a entrevista serve para começar 

a colocar as deficiências da gestão, cada uma na sua caixinha. Os princípios mais 

citados foram: a falta de transparência e a prestação de contas. A equidade e a 

transparência foram os princípios mais polêmicos. Todos, com exceção de dois 

entrevistados, acreditam na equidade, porém apontam que ela deixa de existir onde 

há o poder. Dois deles foram claros: a equidade não existe, sempre haverá 

preferências e se for usado o princípio da transparência na organização, todos 

saberão que não existe equidade. As instituições mais fortes sempre subjugarão os 

mais fracos.  

Identificar as dificuldades dos gestores nos procedimentos da aplicação da 

teoria sobre a governança na gestão foi um dos objetivos deste estudo. As vozes 

destas pessoas ecoam no espaço para quem quiser ouvi-las e ajuda-las, tamanha é 

a necessidade de operacionalizar as dificuldades. O brilho nos olhos, são faróis, que 

buscam o conhecimento e o entendimento da realidade. A função do pesquisador é 

ouvir e interpretar, sob a luz da ciência, os sentimentos, os anseios, as preocupações 

e traduzi-las, buscando soluções ou evidências que possam colaborar no processo. 

Ao invés de fazer uma simples relação de dificuldades, foram transcritas as opiniões 

destes colaboradores: 

 

I. As principais dificuldades são as pessoas, não é só aqui, é em 

qualquer entidade. A percepção das pessoas que a gestão é importante para o 

esporte crescer. Todos os esportes, não é só aqui, a gente vê o egoísmo dos 

treinadores, o egoísmo dos atletas: eu sou a estrela, eu quero ganhar dinheiro e você 

vai fazer o que eu quero, e se a gente não fazer... E aí aquela história, se ele disser 

que não vai competir, o dirigente está errado sempre e nem sempre o dirigente está 

errado. (E5). 
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II. A Confederação valoriza só o rendimento. A Federação da y se 

enquadra em todos os princípios, e dá importância ao seu nome, ao nome da instituição 

e procura ter coerência para analisar os documentos. A Ética é um princípio pessoal e 

a guarda dos documentos é uma das atribuições das Confederações e Federações. 

Nos estatutos e no Regulamento Geral e na Lei Pelé, muitas informações são 

confusas. O entendimento da lei não é claro. O Estatuto e o regulamento geral ditam 

uma governança interna (E2). 

 

III. O que é muito triste é em tudo só se valoriza o que tá pronto, 

independente do que se tem, para as federações acaba sobrando o restinho e hoje eu 

vejo que o está movendo o Rio 2016, não falta dinheiro, nem pra atleta, nem pro clube, 

nem pro técnico, nem pra nada. Tem uma estrutura realmente que deveria ser a 

ideal, isso vai acabar... o meu medo é que aconteça com a seleção masculina o que 

aconteceu com a seleção feminina no ciclo passado. Quando o ciclo acabou ficamos 

com um buraco de oito anos. O masculino está com uma estrutura muito forte, segura 

até 2020, sendo que pra 2024 já existe um grande buraco e depois mais ainda. (E4). 

 

IV. Acho que falamos tudo, viemos versando sobre a nossa percepção 

sobre a falta de profissionalismo, a falta de formação, a falta de iniciativa, a 

personalização, as vezes uma mesma federação que tem diversas modalidades, uma 

vai bem a outra não. É um pouco de tudo, né? Um pouco de regulamentação, talvez 

um Ministério mais atuante, um COB talvez mais isento. Transparência maior no 

recebimento de recursos públicos, formação de dirigentes executivos e profissionais, 

um pouquinho de cada coisa. (E8). 

 

V. A grande dificuldade que o regime presidencialista tem o poder perdoar 

dívidas, até te incriminar, então ele tem os eleitores na mão. Você monta uma chapa 

de oposição, por exemplo, numa federação, nunca vai fechar, porque mais de 50% dos 

clubes estão inadimplentes numa federação e faltando 3 ou 4 meses o presidente visita 

os clubes e oferece uma anistia. Sempre aconteceu isso, desde que me conheço como 

atleta. Porque já ofereceram pra mim a anistia. Tem gente que não larga o osso. É 

impossível você pensar vou montar uma chapa, ou você se alia, ou v fica fora da 

administração. Você ficou incomodado com as perguntas que foram feitas. Não, Eu 

não cheguei a ser presidente e não quero (E7) 

 

VI. A rotina do dia a dia dificulta o envolvimento com a gestão das 

federações e confederações. Esta dificuldade se agrava, pois, estes órgãos não 

facilitam e promovem a contribuição e a discussão (E1). 
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VII. Grupos fechados de gestores que se beneficiam das indicações, 

amizades e do princípio da equidade, que não existe, para serem eleitos ou reeleitos 

(E3). 

 

VIII. Nós estamos tendo um prejuízo por região. Não existe uma 

distribuição correta e harmônica de recursos. Qual são os estados que produzem 

atletas para algumas modalidades? Centro oeste e região sul. E hoje toda a 

organização está voltada para o norte e nordeste. Ex Manaus herdou um centro de 

Ginástica Artística sem nunca ter produzido um ginasta se quer. Manaus tem o mesmo 

centro que eu tenho aqui em Porto Alegre. Nunca produziu nenhum atleta e nunca vai 

produzir nenhum atleta. Politicamente ela quer agradar. Se o sul produz ginastas 

olímpicos ela poderia ter dado o centro com aparelhos importados para o sul e montar 

um centro em Manaus que pudesse trabalhar com a base. Nada contra Recife, Manaus 

ter um centro de ginástica, mas eles vão trabalhar com a base, não precisam de 

equipamento importado. Agora vou dizer o contrário, temos um trabalho de trampolim 

e não recebemos nada de ginástico de trampolim. Nada de rítmica e nós produzimos 

rítmica. E tem outros estados que não produzem nada com nada e há dez anos, 

produziram um ginasta. Nossa não tem nada com nada, e o mesmo custo meu, um 

milhão aqui, um milhão em Manaus, um milhão em Recife. Estados que foram 

contemplados, Rio Grande Sul, Paraná, Santa Catarina e eu questiono isso, São Paulo, 

Brasília foi? (E9).  

 

IX. A principal é não poder fazer esporte profissional. Eu gostaria 

muito de ser um gestor. Eu gostaria de ser um gestor profissional dentro do esporte. É 

muito difícil fazer isso em uma federação do porte da nossa, a ginástica. Você 

consegue ver isso no porte de outras federações como a de voleibol, atletismo. Com o 

nosso nível de recurso é impossível ter uma gestão profissional. Todo os gestores que 

são da área, não gostariam de ser o presidente, mas sim o gestor profissional da 

entidade. Gostaria de ser o gerente da federação, full time, bem remunerado. Você tem 

que fazer uma gestão de nível profissional, tem que trabalhar com o social, com 

recursos próprios, sem ter uma estrutura de trabalho adequada pra fazer isso. Teve 

alguma melhora de 30 anos pra cá...tem melhora, tem mais possibilidades, tem sim, 

mas, acho que a dificuldade cresceu muito mais que o investimento. No esporte a gente 

enxerga um investimento no esporte social e você enxerga investimento no esporte de 

alto rendimento. O alto nível eu entendo só como as seleções, não é fomento para 

o alto nível, é só para as seleções, em função das olimpíadas. Lá encima e lá 

embaixo tem investimentos, mas no plano intermediário não. Lá embaixo não 

atende a nossa necessidade, de competição de nível intermediário. Lá encima, atende 

uma minoria dos nossos atletas, de alguns clubes (E6). 
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“Tu achas que eu acho que tenho perfil para ser gestor? Não, não acho, o melhor gestor seria 

o administrador, mas nó caímos numa dessa porque não tem outra solução. Você se acha tecnicamente 

preparado para a área esportiva. Vou dizer que sim, tenho mais perfil para a área técnica competitiva 

do que para a área técnica administrativa. Gostaria de trabalhar com aquele enorme contingente de 

papelada, mas ninguém quer trabalhar de graça. A gente não é preparado para a administração. Na 

federação onde você atua você consegue administrar vinte mil reais ano. Você teria condições 

hoje para administrar hoje, na condição de voluntário trinta milhões de reais? Nem pensar!!! Por 

isso não me preocupo. Se eu tivesse 100 mil eu já sei que gasto 30 e não saberia o que fazer com o 

resto. Não saberia mesmo e o que aconteceria. E ia ter gente por trás e diria vamos pegar esse dinheiro 

aqui e vamos embolsar e aí v entra no ciclo vicioso. Nesse momento ninguém quer a federação do Rio 

Grande do Sul por que? Quando tinha o retorno do Bingo teve gente que ficou anos e anos, o outro lá 

ficou uns cinco, seis, oito mandatos. No mesmo dia fechou o bingo no outro dia ele renunciou. É fácil, 

o interesse é o financeiro. Num mês era cem, duzentos mil reais e deixou uma dívida de mais de um 

milhão de reais. Não pagamos, simplesmente nós fechamos e abrimos uma federação nova, 

reconhecida a nível nacional, tudo certinho. Até um dia ...(E9). 

 

Em síntese as dificuldades maiores refletem na gestão quando ela não é 

considerada importante pelas próprias pessoas que pertencem ao meio esportivo. A 

falta de conhecimento sobre o que é a gestão atrapalha a condução da organização 

esportiva. O egocentrismo de atletas, técnicos, gestores são empecilhos para que as 

práticas de governança sejam elaboradas e conduzidas.  

O privilegio que se dá para as seleções também atrapalha e interfere no 

processo de formação para novas seleções. As categorias menores e os demais 

atletas são desprezados e muitos não permanecem no meio esportivo por muito 

tempo. O medo que as políticas públicas para o desenvolvimento das seleções sejam 

repentinamente mudadas e que a sustentabilidade do esporte seja rompida. 

A falta de ética no esporte e as formas de imposição do poder. 

A falta de discussão sobre o esporte no nosso país. 

Falta de critérios para estabelecer os princípios de gestão e de governança. 

As dificuldades de ser gestor sem salário em entidades sem recursos. 

 

4.5 As diretrizes para as Práticas de Governança nas organizações esportivas 

 

Com embasamento neste estudo, pode-se sugerir algumas diretrizes para as 

práticas de governança nas organizações esportivas: Assim como no esporte há 
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regras e procedimentos para que a modalidade seja praticada, que algumas práticas 

de controle sejam claras e expostas para todos os filiados: 

1. As confederações devem manter atualizados em seus sites, e para os seus 

stakeholders, anualmente, quem são os filiados e quais são as três entidades 

de prática desportiva que mantem cada federação plenamente ativa, com os 

seus direitos, em funcionamento. 

Se não houver três entidades de prática, essa entidade deixará de existir. Isto 

evitaria a criação e a manutenção de federações criadas com a finalidade eleitoreira. 

A publicação destas diretrizes atribuiria responsabilidades. Atualmente um 

funcionário em tempos de eleição lê uma relação, sem peso legal, sobre aqueles que 

tem ou não direito a voto, mas não há demonstração da legalidade. 

 

2.  Quando uma entidade de administração do esporte estadual surge, os demais 

membros da associação nacional não têm acesso aos estatutos dessas 

entidades, nem aos documentos apresentados por ela. Que haja transparência 

neste primeiro procedimento estatutário, que é da responsabilidade do 

presidente. A finalidade é dirimir dúvidas sobre a existência real da entidade, 

com a publicação no site da Confederação e exibição dos documentos 

exigidos. Sendo assim a responsabilidade social estaria sendo cumprida. Que 

se dê publicidade do ato estatutário, quando da admissão de novos associados. 

Estas informações pertencem à associação e não ao presidente. 

 

3. Que haja investimento em Tecnologia da Informação nas confederações e 

federações brasileiras. São 27 federações esportivas, no máximo, que 

compõem uma confederação. Que possa haver facilidade na comunicação e 

não obstáculos, transformando as organizações esportivas em gabinetes 

políticos. 

 

4. Que sejam promovidos fóruns de discussão sobre os diversos temas 

abordados nesta pesquisa: gestão no esporte; governança nas organizações 

esportivas e leis nacionais do esporte e sua aplicação no desporto. As 
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dificuldades realmente existem, portanto a informação e a discussão podem 

literalmente abrir caminhos efetivos e não atalhos. 

 

5. Que se dê publicidade sobre as leis que envolvem os projetos com os governos 

estaduais e o governo federal. Que seja facilitada a visão dos gestores de 

federações esportivas e entidades da prática desportiva, a fim de que com 

conhecimento possam optar por fazer ou não tais convênios e parcerias. Cada 

qual no seu ambiente de ação tem possibilidades de pensar nestes projetos 

como uma forma de sanar problemas de ordem administrativa e financeira, em 

suas organizações esportivas. 

 

6. Que sejam trabalhados junto aos gestores os princípios da governança: a 

transparência e a prestação de contas são princípios já instalados no 

vocabulário dos stakeholders do esporte, porém ainda faltam os significados. 

 

7. Que sejam estudadas outras formas de realizar a gestão e a governança das 

organizações esportivas. Ouvir gestores de organizações esportivas de outros 

países, com a finalidade de ouvir e aprender mais sobre a gestão do desporto.  

 

8. Palestras dos próprios gestores do esporte nacional seriam oportunas para a 

troca de experiências e novas visões sobre a cultura organizacional que existe 

nestas organizações.  

 

9. Que a ética seja trabalhada em todos os setores do esporte: atletas; técnicos; 

árbitros; gestores de confederações, federações e clubes. 

 

10. Que a prática da gestão nas organizações esportivas seja valorizada por todos 

os stakeholders e que o trabalho seja recompensado justamente. Ser gestor 

não é doação de tempo livre e sim a aplicação de toda as competências que 

envolvem a governança e a gestão de uma entidade. Não se afina uma 

orquestra antes de ensinar os músicos a tocar os instrumentos; não se coloca 

um time em campo, antes de ensinar e praticar os fundamentos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 

Este estudo teve como objetivo responder se as leis nacionais criadas para o 

Esporte de alto rendimento influenciam na governança das organizações esportivas. 

Os períodos estudados foram demarcados entre1940 até 2013, porém, pudemos 

estender a observação até o ano de 2015, ano que este estudo terminou. Foi 

importante estudar esse período tão longo, porque sem o passado seria impossível 

entender o que se passa nestas organizações desportivas de alto rendimento, hoje.  

As leis que institucionalizaram o desporto, em 1940, fizeram com que as 

confederações e federações, já fundadas anteriormente, forçadamente se 

adaptassem ao novo formato criado pelo Estado. As leis foram autoritárias, igualando 

os procedimentos para todas as organizações esportivas, para que tivessem todas as 

mesmas características legais, contábeis e de gestão. A gestão era controlada pelo 

Conselho Nacional de Desporto – CND e pelo Conselho Regional do Desporto, CRD.  

Os dirigentes do CND eram escolhidos diretamente pelo presidente da 

República. O Estado autoritário utilizou o desporto como uma ferramenta de controle 

sobre o cidadão. As confederações e federações foram consideradas pelo Governo 

de Vargas como “aquelas instituições que seriam o órgão executor dos planos 

determinados para o desporto”, portanto sem autonomia, para pensar e decidir sobre 

regras, estatutos, eventos, sem a intervenção do Estado. Elas estiveram sob o 

controle total do Estado até a década de 80. A lei 3.199/41 foi criada para tratar 

principalmente do futebol, esporte que indubitavelmente, ainda é tido como “paixão 

Nacional” e que alcançou, ao longo dos anos, níveis de profissionalização, o que o 

distancia do esporte amador.  

Hoje, 2015, um processo similar acontece com o desporto amador no Brasil. A 

Lei 9615/98 foi criada para regulamentar o desporto nacional, especialmente com a 

intenção de legislar para o futebol. Novamente o esporte olímpico é desprestigiado e 

a mesma lei rege o esporte profissional e o amador. Há semelhanças entre a aplicação 

destas leis, cada qual na sua época, que foram destacadas, durante este estudo.  

Uma das mudanças caracterizada com a Constituição Brasileira de 1988 é que 

o esporte foi introduzido como direito do cidadão e dever do Estado. Nota-se que o 

Estado não consegue assumir a consecução de seus programas em todo o território 
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nacional e nem elaborar políticas eficientes para assegurar as práticas desportivas no 

âmbito educacional e no desporto de participação.  

Observando o contexto histórico, há uma dicotomia do desporto da escola, o 

desporto de participação, praticado pelo cidadão nas horas de lazer, no equipamento 

público e o desporto de alto rendimento. Não existe relação entre as práticas 

esportivas na escola, no clube e nos momentos de lazer do cidadão. A semelhança 

entre os períodos de 1940/1980 e 1988/2015, portanto, é que o esporte, sob todos os 

aspectos, que já era controlado por lei, pelo Estado, continuou sendo, por meio do 

Art.217 da Constituição Brasileira de 1988 e da Lei 9.615/98 que veio para 

regulamentar este artigo. 

Quanto ao esporte de rendimento a autonomia foi dada, por lei, às associações 

privadas, sem fins lucrativos para que fossem constituídas com a finalidade de 

representar, organizar, gerenciar, administrar as modalidades olímpicas no âmbito 

nacional e estadual. Portanto, as organizações de administração do esporte nacional, 

consideradas como organizações do Terceiro Setor, desde que foram 

institucionalizadas, dependiam e dependem de recursos federais.  

A diferença em 2015 é que as organizações desportivas têm autonomia, que 

pode ser utilizada para buscar parceiros no setor privado, nada as impede de buscar 

uma nova relação econômica com as empresas e como empresa. Esta é uma saída 

para as organizações desportivas realmente serem autônomas e responsáveis pela 

própria governança, uma vez que hoje estão presas as regras que o Estado impõe, 

para a utilização do dinheiro e a prestação de contas.  

Hoje no setor privado, quem quiser investir no desporto, poderá fazê-lo por 

meio da lei do Incentivo aos esportes, “investindo” ou melhor escolhendo, onde o 

Estado poderá investir estes recursos, se neste ou naquele projeto, na modalidade A 

ou B. A cota, fixada pelo Governo Federal, para o investimento é de 1% do Imposto 

devido ao Estado, que se transforma em doação para as organizações esportivas que 

têm projetos, porém, lembrando que os projetos devem ser aprovados pelo estado, 

antes de qualquer captação financeira.  

O Estado continua sendo o órgão regulador do Desporto e dos investimentos 

que nele podem ser realizados pela Lei do Incentivo ao Esporte, Lei 11438/2006. 

Ainda assim, os recursos aplicados no Desporto, de uma maneira ou outra são 

públicos. A outra alternativa é que as empresas invistam diretamente nos atletas e 

nas organizações esportivas, com um plano de negócios.  
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Os recursos desde o início, 1940, vêm do Estado. A Lei 9615/1998 regulamenta 

as organizações esportivas e as caracteriza como a constituição as vê: como 

entidades da prática e entidades de administração do desporto. O Estado reconhece 

o sistema nacional de desporto e considera o Comitê Olímpico Brasileiro, 

hierarquicamente, o responsável pela governança do esporte olímpico no país.  

O COB administra os seus filiados, que são as confederações, o que já é um 

contrassenso, pois as confederações é que deveriam administrar o COB, pois elas 

elegem o seu presidente. O presidente do COB só enxerga as seleções olímpicas com 

possibilidades de resultados olímpicos e esta visão descarta não só os outros 

desportos, não olímpicos, como também os demais componentes da Pirâmide 

organizacional: as federações, os clubes e as ligas.  

O mesmo acontece com as confederações: o presidente da confederação é 

eleito pelas federações para trabalhar juntamente com elas pelo esporte, em função 

dos resultados dos atletas. Neste sistema presidencialista, as confederações optam 

pelo modelo de seleções, conforme são instruídas pelo COB e se apoderam dos 

atletas com resultados, cuidando apenas das seleções, esquecendo da função de 

fomentar o esporte a nível nacional. Os recursos estão nas mãos dos presidentes das 

confederações que decidem sobre a sua utilização, juntamente com o COB. E os 

presidentes das federações são os responsáveis para representar as instituições de 

prática desportiva, com objetivos idênticos, porém sem recursos suficientes e sem 

políticas desportivas. 

Nota-se que neste sistema piramidal, os sistemas que envolvem o menor 

número de associados é o que possui maior quantidade de recursos, a ponto de 

distribuí-los, criando os próprios códigos, procedimentos e controle. A parte inferior da 

pirâmide possui incontáveis instituições de prática desportiva, uma infinidade de 

praticantes em todas as modalidades; no máximo 27 federações por modalidade 

olímpica, atuando nos estados, o que daria um número entorno de 810 federações 

olímpicas, se forem considerados 30 esportes olímpicos. Este é o setor que carece 

mais de infraestrutura para todos os processos da gestão e para o crescimento da 

prática esportiva. Este é o ponto nevrálgico e doente do sistema e se ele não estiver 

são toda a pirâmide poderá deixar de existir.  

Nota-se, porém, que o modelo de criação de escolas dentro das confederações 

exclui todas as associações que lutam para a manutenção do esporte nas diversas 

sociedades espalhadas pelo território nacional. As associações de prática não têm 
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como competir com as seleções: por consequência muitas deixam de competir e pior 

ainda, de formar praticantes dessas modalidades, causando ainda a falta de 

empregabilidade para técnicos esportivos.  

Com um pequeno clique, as diferenças sobre os conhecimentos e qualidade de 

gestão e de recursos já são demonstradas nos sites das organizações olímpicas: 

COB, CONFEDERAÇÃOES E FEDERAÇÕES ESPORTIVAS. O site do COB 

demonstra que existe uma gestão rica em conhecimentos sobre a administração, o 

esporte olímpico, o marketing, a publicidade, os recursos, a governança, e a 

tecnologia da informação, a legalidade, etc., porém, nas três organizações citadas, 

nem de perto, nem de longe há possibilidade de comparação entre os sites que foram 

visitados. Algumas federações nem site ainda possuem, muito menos a estrutura 

jurídica, administrativa, financeira para alicerçar o trabalho destas organizações. 

Todas estas organizações são privadas e sem fins lucrativos e organizam o mesmo 

esporte, então, como pode haver um desnível administrativo e financeiro tão grande 

entre elas?  

Se a gestão do esporte no país admite, desde a origem, a existência das 

federações, constatou-se que desde o início elas foram pouco consideradas. O 

trabalho que as federações realizam administrativamente, pode ser comparado, ao 

que o cartório realiza civilmente. É um trabalho de registro de dados dos atletas, 

técnicos, clubes e árbitros. A confederação recebe este trabalho pronto, realizado 

pelas federações, com os atletas e técnicos que participam de suas competições.  

As federações realizam os eventos e devem ter o controle dos possíveis focos 

de trabalho de alto rendimento, mantendo boas relações com as entidades de prática 

desportiva. É responsável por cursos de formação para os técnicos e árbitros. As 

entidades de prática do esporte: o grande clube e o pequeno devem ser estimulados 

a realizar o trabalho, porque sem ele, não existe a continuidade da prática. Não 

surgem os talentos. Não há renovação no meio esportivo. 

As políticas esportivas têm criado possibilidades para que as confederações se 

tornem além de instituições de administração do desporto, associações de prática. 

Elas interferem diretamente nos clubes de interesse e algumas esquecem que as 

federações estão nesse meio de campo. É o que tem acontecido com a Confederação 

Brasileira de Ginástica, com a Confederação Brasileira de Volibol, e outras que criam 

espaços para o desenvolvimento da prática das modalidades, geralmente constituídas 

onde o presidente está. Com a desculpa de que não existem recursos suficientes para 
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suprir as necessidades de uma seleção, são criados centros de treinamento, retirados 

os atletas dos seus clubes de origem, para os quais possivelmente, nunca mais 

retornarão, mesmo após a finalização do Ciclo Olímpico. 

As federações esportivas, sem recursos e sem prestígio, estão realizando o 

seu trabalho. Sem elas não existe a organização documental do esporte brasileiro. 

Toda a documentação dos clubes, atletas e técnicos filiados é organizada por ela. 

Sem esse trabalho, os clubes teriam que se relacionar diretamente com as 

confederações, o que é inviável. Sem os campeonatos, torneios, festivais as 

modalidades não seriam fomentadas. Não haveria como encontrar os praticantes e 

valorizar o trabalho das entidades de prática. 

 Geralmente alguns privilégios são dados àqueles que são os apoiadores da 

gestão das confederações. Os princípios da governança como a equidade, 

transparência, são questionados pela maioria dos entrevistados. A falta do não 

estabelecimento de critérios para a gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão 

esportiva tem causado muitos problemas entre o gestor e os stakeholders. As 

escolhas recaem sempre sobre os apoiadores da gestão e a falta de transparência 

nos atos do gestor geram polêmicas e caos nas organizações. Muitas vezes há a 

necessidade de intervenção até do COB e do Ministério do Esporte para que a ordem 

seja readquirida no interior destas organizações. A prestação de contas e a falta de 

transparência na aplicação dos recursos também é outro fator que tem causado 

disputas dentro destas organizações. 

As pessoas quando se tornam presidentes esquecem que estão nesta posição 

para servir e não serem servidos. Nas confederações há reuniões políticas, porém 

não existe ouvidoria. Quando eleito o presidente deve ter a responsabilidade de 

prestar contas e hoje a Assembleia Geral Ordinária é só para essa finalidade: a 

aprovação de contas.  

As dificuldades para se discutir propostas para o desenvolvimento do esporte, 

as dificuldades para a discussão e o entendimento das leis; a sua aplicabilidade; as 

dificuldades encontradas pelos gestores nas organizações esportivas quanto aos 

procedimentos operacionais existem, e as dúvidas de seus associados não encontram 

lugar e nem hora para serem solucionadas. A pressa e a urgência dão o tom na 

evolução do gestor e da associação que ele comanda. 
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A proposta deste estudo foi investigar se as leis do esporte nacional influenciam 

na governança das organizações de administração do desporto nacional. Sem dúvida, 

as leis influenciaram e influenciam na governança de todas as organizações 

esportivas olímpicas que dependeram e dependem dos recursos federais. Porém, 

quanto ao conhecimento sobre o que é governança, os seus princípios e práticas, este 

estudo é limitado às organizações que tiveram seus representantes entrevistados. As 

respostas obtidas sobre a governança e a aplicação de seus princípios e controle 

foram satisfatórias para estas organizações que foram pesquisadas. Pode-se replicar 

este estudo e analisar outras organizações esportivas. Com o material deste estudo 

pretende-se ir adiante nas suas análises e buscar um maior referencial para estudar 

a governança nestas e em outras organizações. 

A maior contribuição desta pesquisa, acredito que tenha sido organizar a 

história das organizações esportivas, no tempo, examinando o interior das leis e 

aplicar um conceito tão especial para o mundo corporativo e moderno, como é a 

governança. Introduzi-la nas organizações esportivas, não como uma inovação, mas, 

sim como uma ferramenta necessária para desenvolver as práticas legais tão 

pertinentes à gestão. Detectar os problemas, corrigir os comportamentos, melhorando 

as relações e dando transparência aos atos, atitudes e critérios, estas são algumas 

das atribuições da governança nas organizações esportivas. 

 A gestão é feita de escolhas, as prioridades existem e devem ser discutidas 

com os associados. Eles devem ser ouvidos, porque há processos que se passam 

apenas nestas esferas. As contribuições de todos os segmentos podem causar a 

diferença na estruturação de um novo modelo para o Desporto Olímpico Brasileiro. 

Quanto à perpetuação do mesmo modelo de gestão imposto por lei, em 1941 e em 

2015: o mesmo formato de exigências estatutárias e contábeis; até o controle sobre a 

gestão financeira e os resultados esportivos que existiu em 1941 e que agora o 

Tribunal de Contas da União quer aplicar nas organizações esportivas, causa no 

mínimo certa estranheza.  

Alguns procedimentos retrógados utilizados ou conjeturados por governantes, 

sobre exigências da lei, como mencionado acima, assustam porque parece que não 

houve evolução: o tempo parou ou então não foram saídas mais inteligentes, ou 

pessoas preparadas para legislar sobre o tema. A grande surpresa foi constatar que 

a Lei 9615/98 e a Lei 3199/41 possuem o mesmo formato. 
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Este estudo se propôs a discutir a organização esportiva com o olhar em 

estudiosos que sabem muito sobre a administração, gestão e governança, e outro 

sobre as leis do esporte nacional, o que tem sido um desafio, pois no Brasil, estes 

estudos são insuficientes. Buscou-se entender o Terceiro Setor e as suas leis, 

dificuldades e facilidades para gerenciar as organizações esportivas, entre tantas 

organizações diferenciadas, que estão sob processos de gestão.  

Foram encontrados autores que se opõem sobre aplicar ou não as teorias de 

administração nestas organizações sociais a ponto de culparem a Administração pelo 

caos que está formado neste campo, pois academicamente, faltam estudos sobre o 

Terceiro Setor.  

Refletir sobre o papel das organizações do esporte olímpico no Brasil e sobre 

os modelos encontrados neste estudo, não é suficiente para propor modelos ideais e 

soluções imediatas. Trata-se de um campo complexo e que deve ser estudado por 

mais autores, porque as respostas certamente, estão nas práticas diárias. Quanto 

mais organizações forem estudadas, mais respostas serão obtidas para estruturação 

desta área. Cada conceito da administração estudado foi transportado para a prática, 

fazendo sempre a pergunta: este conceito se aplica ou não às organizações 

esportivas? 

 Quanto à legislação, outros estudos poderiam ser feitos no sentido de buscar 

respostas sobre mudanças que contribuíram para que o Brasil atingisse maior número 

de medalhas olímpicas, o cidadão comum tivesse melhor formação da cultura 

esportiva do país, porém, como prioridade para o esporte olímpico, observou-se que 

ele deveria ser tratado desvinculando-o do Futebol. O futebol já foi profissionalizado e 

está em outro patamar: já se vende espetáculos, jogadores; já se formam jogadores 

com carteira assinada; há investimentos privado e público; há marketing, publicidade, 

propaganda; patrocinadores, empresários e stakeholders que formam um ciclo 

produtivo.  

O conceito de desporto olímpico na atualidade, deveria ser estudado, porque o 

desporto olímpico tem sido um bom negócio no mundo empresarial nos últimos anos, 

em diversos países. No Brasil, a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, foi uma 

decisão política, não acompanhada de uma estruturação social e esportiva que 

abrangesse todo o cidadão brasileiro. Infelizmente o trabalho educacional não foi 

despertado e perdemos uma grande oportunidade de melhorar o desenvolvimento e 



238 
 

o envolvimento desta geração com o esporte, por falta de políticas públicas que 

criassem pontes entre o esporte educacional e o de rendimento. A grande 

preocupação dos técnicos e gestores do esporte olímpico, entrevistados, centrou-se 

sobre quais politicas esportivas e financeiras, após 2016, serão mantidas e aplicadas 

neste setor? Teremos atletas substitutos para 2020, 2024? Haverá recursos para a 

participação das diversas modalidades internacionalmente? As entidades de prática 

desportiva serão valorizadas e apoiadas por fomentar o esporte olímpico? 

Outras respostas foram encontradas para o entendimento da forma como os 

gestores das organizações esportivas são tratados culturalmente: os cartolas. Termo 

pejorativo para aqueles que realmente trabalharam e trabalham pelo esporte nacional. 

Claramente estar como presidente de uma entidade esportiva nos anos 40 até 70 foi 

uma prerrogativa que surgiu em função da escolha do presidente da República. A 

partir da década de 80 as eleições nestas entidades permitiram que muitos ex-atletas, 

presidentes de clubes, pais de atletas, técnicos e árbitros assumissem este papel. Os 

estatutos reformados conforme o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10 de janeiro 

de 2002 atribuíram diversas responsabilidades ao gestor, que a partir desse momento 

é responsabilizado civilmente pela organização sob sua responsabilidade. Cumprir 

regras contábeis, prestação de contas; certidões negativas de débito, etc. O 

presidente passa a ser um gestor e para tal não pode ser apenas um amante do 

esporte e mais um leigo nos assuntos administrativos. Os investimentos 

governamentais no esporte exigem que os gestores das entidades nacionais estejam 

preparados para exercerem a governança no esporte. 

 Uma definição escondida nas entrelinhas, no Decreto 9.267 de 16 de abril de 

1942, onde a lei deixa transparecer a sua verdadeira intenção, quanto a real função 

da criação das organizações esportivas, causou uma certa indignação: “as 

confederações são órgãos de execução das decisões do CND”. O que entre outras 

palavras significa: “nós, pessoas indicadas pelo Poder, somos quem planeja e decide 

sobre o esporte: eles, confederações e federações, apenas executam o que 

queremos”. O fato de muitos políticos indicados para a pasta do Esporte, não 

entenderem muito sobre o tema, de certa forma, tem colaborado para que as 

discussões não avancem sobre as necessidades das diversas modalidades esportivas 

e um plano nacional de esportes que beneficie todo o cidadão. 
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Essa mentalidade não mudou. Foi assim no período entre 1941 e a década de 

1980 e hoje as confederações são os órgãos de execução do COB e do Ministério.  

Se estas entidades quiserem os recursos financeiros federais os gestores ficarão no 

máximo por dois ciclos olímpicos; as contas serão prestadas de acordo com as 

exigências legais e a conformação da diretoria, dos estatutos será conforme prescrita 

no Art. 18 A da Lei 9615/98. As organizações esportivas privadas do Terceiro Setor 

não são nem estado e nem mercado, estão para servir e trabalhar muito.  

Algumas mudanças se fazem necessárias para que a gestão das organizações 

esportivas funcione adequadamente. O fato da falta de remuneração dos gestores e 

da diretoria tem prejudicado o desenvolvimento do esporte: é necessária a dedicação 

exclusiva para estas organizações. O presidente das organizações esportivas, 

envolvido com as questões desta instituição é o embaixador, o responsável jurídico, 

contábil, portador das reinvindicações dos atletas, técnicos, árbitros, diretoria das 

entidades de prática e de administração.  Não existe gestão realizada com o tempo 

livre, simplesmente porque o tempo é o bem mais precioso que se tem. Dificilmente, 

o acúmulo de tarefas nas organizações esportivas e a necessidade de manter a 

própria sobrevivência pode dar equilíbrio para a pessoa que assume este dever. Não 

existe voluntariado por quatro anos, nem tampouco por oito anos em “full time”.  

Outro fato relevante constatado nas entrevistas é que todos sabem que a lei 

existe, porém há dificuldades para entende-la. Muitos observaram que a lei não é 

explicativa e muitos dos atos revogados, permanecem no corpo da lei, o que confunde 

as pessoas que não estão preparadas para esse entendimento. Talvez a forma como 

ela vai sendo formatada ao longo do tempo, com as mudanças que ocorreram para o 

esporte profissional, misturadas com o esporte amador, dificulte o entendimento do 

gestor, do técnico esportivo, dos diretores de clubes sobre o seu conteúdo, que não 

são pessoas que trabalham com a área da legislação. Uma cartilha sobre os principais 

temas abordados por lei, talvez viesse facilitar o trabalho realizado pelos gestores, no 

sentido de auxiliá-los nos procedimentos de gestão e da legislação. A ideia de cria-la 

poderá ser parte de um trabalho futuro com a intenção de facilitar o acesso aos 

assuntos tratados pelas organizações esportivas, pertencentes ao Terceiro Setor e 

sob as leis esportivas. 

O Esporte no Brasil atravessa um período de mudanças, as reformas 

estatutárias aliadas às novas formas de entendimento sobre a Governança nas 
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Organizações Esportivas no Brasil estão sendo concretizadas aos poucos. A Lei 

9615/98 sofreu diversas mudanças desde que foi implantada até 2015. É tempo de 

observar a estrutura do esporte nacional e propor novas formas de gestão a partir das 

práticas reais, a fim de que as experiências como sede dos Jogos Olímpicos sejam 

sedimentadas para o crescimento da qualidade do esporte nacional a partir de 2017. 
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7 ANEXOS 

 

 
 

AS ATRIBUIÇÕES DAS CONFEDERAÇÕES ESPORTIVAS A PARTIR DA LEI 3199/1941 

Art. 12. As confederações, imediatamente colocadas sob a alta superintendência do Conselho 
Nacional de Desportos, são as entidades máximas de direção dos desportos nacionais. 

Art. 13. As confederações serão especializadas ou ecléticas, conforme tenham a seu cargo 
um só ramo desportivo ou um grupo de ramos desportivos reunidos por conveniência de 
ordem técnica ou financeira. 

Art. 14. Não poderá organizar-se uma confederação especializada ou eclética, sem que 
concorram pelo menos três federações que tratem do desporto ou de cada um dos desportos, 
que ela pretenda dirigir; nem entrará a funcionar sem que haja obtido a correspondente 
filiação internacional. 

Art. 14 Não poderá organizar-se uma Confederação especializada ou eclética, sem que 
concorram pelo menos, três Federações que tratem do desporto ou de cada um dos desportos 
que ela pretenda dirigir, nem entrará a funcionar sem a devida autorização do Conselho 
Nacional de Desportos. (Redação dada pela Lei nº 4.638, de 1965). 

§ 1º Caberá às Confederações instituídas na forma da lei o exercício do poder desportivo no 
território nacional, a representação das suas atividades no exterior e o intercâmbio com as 
entidades internacionais. (Incluído pela Lei nº 4638, de 1965). 

§ 2º Os Códigos Desportivos elaborados pelas Confederações, para serem aplicados no País 
como regulamentação das suas atividades, devem ser previamente submetidos à aprovação 
do Conselho Nacional de Desportos e à homologação do Ministro da Educação e 
Cultura. (Incluído pela Lei nº 4638, de 1965). 

 § 3º Cumpre às Confederações, como entidades superiores do desporto nacional, a 
representação das suas atividades junto aos órgãos governamentais; a atribuição e a 
responsabilidade do processamento das franquias aduaneiras concedidas legalmente, 
relativas ao setor de sua competência, bem como a expedição dos documentos necessários 
estabelecidos em convenções internacionais reconhecidas no País. (Incluído pela Lei nº 4638, 
de 1965) (Revogado pela Lei nº 5108, de 1966)  

Art. 15. Consideram-se, desde logo, constituídas, para todos os efeitos, as seguintes 
confederações: 

I – Confederação Brasileira de Desportos. Il – Confederação Brasileira de Basket-ball., III – 
Confederação Brasileira de Pugilismo IV – Confederação Brasileira de Vela e Motor.V – 
Confederação Brasileira de Esgrima.VI – Confederação Brasileira de Xadrez. 

Parágrafo único. A Confederação Brasileira de Desportos compreenderá o foot-ball, o tênis, 
o atletismo, o remo, a natação, os saltos, o water-polo, o volley-ball o hand-ball, e bem assim 
quaisquer outros desportos que não entrem a ser dirigidos por outra confederação 
especializada ou eclética ou não estejam vinculados a qualquer entidade de natureza especial 
nos termos do art. 10 deste decreto-lei; as demais confederações mencionadas no presente 
artigo têm a sua competência desportiva determinada na própria denominação. 

Art. 16. Periodicamente, de três em três anos, contados da data da sua instalação, o Conselho 
Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta da confederação ou da 
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maioria das federações interessadas, examinará o quadro das confederações existentes e 
julgará da conveniência de propor ao Ministro da Educação e confederações novas, quer a 
supressão de qualquer das confederações existentes. 

§ 1º A criação de uma nova confederação justificar-se-á sempre que o ramo desportivo ou o 
grupo de ramos desportivos, que entre a constituí-la, tenha alcançado no país grande 
desenvolvimento e não ocorra em contrário nenhum motivo relevante; a supressão de uma 
confederação existente só se fará quando ficar demonstrado que lhe faltam os elementos 
essenciais de proveitosa existência. 

§ 2º No exercício da atribuição que lhe confere o presente artigo, o Conselho Nacional de 
Desportos terá em mira que o foot-ball constitui o desporto básico e essencial da 
Confederação Brasileira de Desportos. 

§ 3º A criação de confederação nova ou a supressão de confederação existente far-se-á, por 
decreto do Presidente da República. 

Art. 17. As atribuições de cada confederação, assim como sistema de sua organização e 
funcionamento, deverão ser definidas nos respectivos estatutos. 

Parágrafo único. Os estatutos iniciais de cada confederação, e as suas sucessivas reformas, 
só entrarão a vigorar depois de aprovados pelo Conselho Nacional de Desportos, em parecer 
homologado pelo Ministro da Educação e Saúde. 

 

Quadro 1: Atribuições das Confederações Nacionais Desportivas/1941 
Fonte: Decreto-Lei nº 3199/41 - capítulo III - das Confederações Desportivas.  


