


íundista Valdilene dos
Santos Silva, a Nininha,
dedica-se duas horas

por dia aos treinos de atletismo.
Moradora de uma casa humilde
em Itapecerica da Serra, a jovem
de 17 anos demora duas horas
e meia para chegar ao Esporte
Clube Pinheiros, na zona sul da
capital - e o mesmo tempo para
voltar para casa, depois de cum-
prida a rotina esportiva.

Cursando o último ano do
ensino médio, ela concilia os
estudos regulares, os treinos
e o pinga-pinga do transporte
público sem reclamar. Isso pode
expl icara facilidade que Nininha
encontrou nas provas que vem
disputando nos últimos meses:
os 3.000 metros. Com barreiras.
"É bem puxado. Mas compensa
muito, principalmente quando
vejo meu tempo baixar nas
provas", comenta a atleta, que
sonha em vencer a Corrida da
São Silvestre.

É assim, de centésimo em cen-
tésimo, que Nininha e outros 40
jovens do atletismo comemo-
ram a chance de se dedicar ao
esporte e sonhar com o pódio
e as medalhas. Eles integram o
projeto de formação olímpica do
Esporte Clube Pinheiros, inicia-
t iva que reúne um total de 500
at letas com idade entre 14 e 19
anos, em sete modalidades, e
conta com um orçamento anual
de R$ 9 milhões.

A garra e talento dos atle-
tas, além da competência dos
treinadores, não são os únicos

ingredientes da história vitoriosa
do clube. Sem uma administra-
ção eficiente, todos os esforços
seriam desperdiçados em inicia-
t ivas que se esgotam num curto
espaço de tempo.

A boa imagem conquistada
pelo clube é o grande facilitador
na hora de buscar recursos para
alavancar projetos. "Nós temos
a estrutura de uma empresa.
Os patrocinadores sabem que o
trabalho realizado é sério e que
a verba será bem direcionada",
avalia o gerente-geral do clube,
Antônio Celso Monari, que
administra um orçamento anual
de R$ 100 milhões.

O projeto olímpico, do qual a
jovem Nininha faz parte, saiu do
papel graças à Lei de Incentivo
ao Esporte sancionada em 2006
e que concede isenção f iscal
para pessoas físicas e jurídicas
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que colaboram com iniciativas
esportivas. Desde que entrou em
vigor, o Ministério do Esporte já
aprovou 291 projetos, autoriza-
dos a captar junto ao mercado
recursos da ordem de R$ 432
milhões. Já as equipes de volei-
bol e handebol do Pinheiros, que
disputam campeonatos nacio-
nais e internacionais, não são
enquadradas na lei, mas também
são mantidas graças ao apoio da
iniciativa privada.

Monari conta que o objetivo
é dobrar o número de atletas

pinheirenses na próxima edição
do_s Jogos Olímpicos (Londres,
em 2012). Na edição de Pequim,
30 atletas e 10 técnicos do clube
fizeram parte da delegação bra-
sileira, que contou com 250
pessoas. "Somos o clube que
mais fornece at letas olímpicos
para o Brasil", afirma.

Em 1993, o clube adotou o
modelo de gestão profissional
e contratou administradores
para atuar ao lado dos direto-
res, que têm anos de clube e não
são remunerados. Quase duas
décadas depois das mudanças,
o Pinheiros é exemplo - infe-
lizmente, raro - de como unir
apaixonados pelo esporte e
especialista s em negócio em prol
de objet ivos comuns: excelentes
resultados e a satisfação dos
sócios da entidade.

No Brasil, o montante finan-

ceiro movimentado pelos negócios
do esporte vem aumentando ano
a ano. Em 1995, a riqueza gerada
direta e indiretamente pelas ati-
vidades esportivas, o chamado
Produto Interno Bruto (PIB) do
Esporte, correspondia a 1,91%
do PIB do Brasil. No ano passado,
esse percentual subiu para 3%.

Embora tenha havido um cres-
cimento expressivo no montante
de investimentos, especialistas
afirmam que a administração
esportiva ainda engatinha no
país. A grande maioria de clubes
e associações está nas mãos dos
cartolas, ou de colaboradores
cheios de boa vontade, mas sem
nenhuma noção de como geren-
ciar e atrai r recursos.

"Modalidades como futebol,
basquete, voleibol e ginástica
ainda têm em seus quadros
pessoas que, por paixão, adrni-

Em I993,o
Clube Pinheiros
contratou
administradores
para gerenciar
seus negócios.
Quase 20
anos depois,
é exemplo de
gestão eficiente
nos esportes

Antônio Celso Monari
Gererente gera/ do Esporte
Clube Pinheiros
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nistram as entidades. Isso acaba
gerando o cenário ruim que
vemos hoje. com clubes tra-
dicional íssimos nas mãos de
dirigentes despreparados e que
usam o cargo em benefício pró-
prio. Eles insistem em manter
essa estrutura, porque, de fato,
o esporte é um grande e lucrativo
negócio", avalia Deborah Palma,
que dirige a Unidadede Espor-
tes da Universidade Anhembi
Morumbi.

A demanda por administra-
dores abre amplo mercado de
trabalho para profissionais espe-
cializados em gestão esportiva.
Cursos de pós-graduação e MBAs
em Administração e Marke-
ting são o gatilho para ingressar
na área.

"São muitas as possibilidades
para um profissional qualificado.
O administrador pode atuar nas
agências de marketing, gestão de
atletas, empresas, clubes, asso-
ciações, universidades, poder
público e até em grandes con-
domínios que desejam ampliar a
oferta de atividades esportiva s".
explica Deborah, que também
coordena o programa de MBA da
Anhembi Morumbi. o
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