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FERNANDOTREVISAN
É pesquisador e consultor da

Trevisan Gestão do Esporte

No âmbito das normas cujo des-
cumprimento é mais lesivo incluem-
se as contidas no Artigo 26, que asse-
gura, dentre outros direitos, o acesso
aotransporte público seguro e organi-
zado eserviços de estacionamento pa-
ra uso dos torcedores. Além disso, há
obrigatoriedade de o organizador do
evento disponibilizar, ainda que one-
roso, meio de transporte para a con-
dução de idosos, crianças e pessoas
portadoras de deficiência física aos es-
tádios,partindo delocais de fácil aces-
so, previamente determinados.

Ora, nenhuma dessas três obriga-
ções legais é atendida. O transporte
público aos estádios é invariavel-
mente precário, com um fator agra-
vante: há cidades em que a oferta de
trens, metrôs e ônibus é até reduzida
aos domingos, quando normalmen-
te ocorrem os grandes jogos. Em ou-
tros casos, um dos mais eficientes
meios de transportes, o metrô, tem
seu fechamento realizado antes do
término da partida, por conta dos
horários noturnos absurdos de al-
guns jogos. Quanto aos estaciona-
mentos, o desrespeito é ainda mais
grave. Simplesmente não existem,
deixando à mercê dos flanelinhas os
torcedores que, na ausência de trans-
porte público adequado, optam por
ir ao espetáculo com seu automóvel.
O cachê dos guardadores de carro
não é pequeno e a recusa do paga-

mento, como sabemos, pode custar
lataria amassada, riscos na pintura e
até ameaças e agressões físicas.

Finalmente, é importante refletir-
mos sobre o Artigo 30, que estabelece
o seguinte: “É direito do torcedor que
aarbitragem das competições despor-
tivas seja independente, imparcial,
previamente remunerada e isenta de
pressões.” Por mais polêmicos que
possam ser os erros da arbitragem, é
inegável que, em alguns jogos, eles in-
terferem de modo decisivo no resulta-
do, ferindo de modo direto o direito à
imparcialidade nas decisões.

Como é impossível proibir o ser
humano de errar, cabe urgência na
adoção de medidas mais rigorosas
para investigar determinados equí-
vocos demasiadamente graves e/ou
punir árbitros e bandeirinhas que in-
terferem de modo direto e indevido
no resultado das partidas. Nesse sen-
tido, foi irônico observar, no antoló-
gico Pacaembu, em São Paulo, exata-
mente nos dez anos do Estatuto do
Torcedor, que erros grotescos de ar-
bitragem feriram o direito à impar-
cialidade dos resultados de cerca de
80 mil pessoas, somados os públicos
dos jogos de Palmeiras e Corinthians
contra Tijuana e Boca Juniors, res-
pectivamente, nas oitavas de final
da Libertadores da América.

Neste momento dinâmico do mar-
keting esportivo brasileiro, em que
crescemasreceitasadvindasdeprogra-
mascomoosdesócio-torcedor,venda
de camisas e produtos licenciados, é
fundamental darmos novos passos no
cumprimento da Lei 10.671. Com mais
segurança,conforto,mobilidade,faci-
lidade de estacionar e consciência de
queárbitrosdistraídos,incompetentes
ou corruptos não ficarão impunes, os
amantes do futebol estarão cada vez
mais presentes nos estádios.
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Chamou-nos a atenção um fator
específico da pesquisa: uma das
maiores expectativas de novos gesto-
res é “ter que desenvolver pessoas”.
Relevante para 86,6% dos respon-
dentes, a preocupação com o desen-
volvimento da equipe persiste nos
primeiros tempos na função e se
mantém como um dos tópicos mais
importantes, mesmo após a transi-
ção para o primeiro nível gerencial.
Este ponto revela como os gestores
estão afinados com a mentalidade
empresarial contemporânea, segun-
do a qual nenhuma organização de-
ve apoiar-se em gênios isolados que
imponham suas ideias, mas sim em
equipes bem formadas que atuem co-
mo verdadeiros times. Porém, além
disso, existe outro desafio: os gesto-
res precisam liderar a si mesmos.

No Brasil, apenas 14,5% dos gesto-
res foram treinados antes de assumir
a sua primeira gestão, o que aponta
para a capacidade de improvisação -
característica tipicamente brasilei-
ra. Isto se torna ainda mais claro se
colocamos na balança o seguinte:
quando indagados em quais recur-
sos buscaram apoio para solucionar
as angústias no início de sua expe-
riência como gestores, apenas 21,5%
revelaram ter feito algum curso. A
maioria buscou apoio em seus líde-
res (78,6%) para aperfeiçoar suas ha-
bilidades de gestão.

Os resultados da pesquisa, realiza-
da pelas consultorias ETALENT, LAB
SSJ eClave, não mostraram disparida-
des relevantes entre homens e mulhe-
res, apenas sutis diferenças quanto ao
gêneroforam observadas. Antesdeas-
sumir a primeira gestão, as mulheres
(78,1%) revelaram ter mais expectati-
va de definir suas responsabilidades
do que os homens (75,1%). De outra
parte, “aprender rápido” é um desa-
fio maior para homens (33,3%) do
que para mulheres (24,8%).

Quanto ao processo de escolha pa-
ra assumir a primeira gestão, a maio-
ria apontou a indicação do gestor di-
reto (40,9%) como o modo mais co-
mum, contra 7,9% que estavam ma-
peados e indicados no processo de su-
cessão formal da empresa. Isto de-
monstra duas coisas: a seleção de no-
vos gestores se baseia na intuição e
ainda está em voga a tendência brasi-
leira para as escolhas pessoais, em de-
trimento do planejamento e da visão
holística, de conjunto.

Concluímosqueasorganizaçõesde-
veriamoferecerdiversostiposdeapoio
aos profissionais estreantes em cargos
de liderança. É necessário preparar o
gestor em todos os principais concei-
tosrelativosàgestão:depessoas,dene-
góciosetambémdemotivação,relacio-
namento interpessoal, mudanças, etc.
Oferecer um tutor para esse profissio-
naltambéméfundamental,poisservi-
rá para orientar e apoiar o novo gestor
nos momentos de dúvidas.

Aperguntafundamentalqueosexe-
cutivosdeprimeiralinhaprecisamres-
pondernãoé“oque”trazcompetitivi-
dade organizacional, mas sim
“quem”. São as pessoas que dão vida à
empresa e elas precisam ter conheci-
mentos, comportamentos e habilida-
desadequadosaosseuscargos,parapo-
derem gerar os resultados esperados.

Dez anos de desrespeito
ao estatuto e ao torcedor

Os desafios dos líderes que
enfrentam a primeira gestão

Com mais segurança,
conforto, mobilidade,
facilidade de estacionar
e punição aos árbitros,
os amantes do futebol
estarão cada vez mais
presentes nos estádios

Uma das maiores
expectativas de novos
gestores é “ter que
desenvolver pessoas”,
o que revela como eles
estão afinados com a
mentalidade empresarial

Em 15 de maio de 2003, pouco mais de três meses após ser
empossado em seu primeiro mandato, o então presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei
10.671, instituindo o Estatuto do Torcedor, este que é,
sem dúvida, o maior patrimônio dos clubes, em especial
no futebol. Passados dez anos, a comemoração dessa con-
quista legal é prejudicada pelo desrespeito a alguns de
seus mais importantes dispositivos.

O gestor é o sujeito que, além de fazer bem suas atividades,
tem capacidade de levar outras pessoas a fazer igual ou
melhor que ele próprio. Para entender como os novos líde-
res brasileiros atuam no mercado de trabalho, uma pes-
quisa feita por três consultorias de recursos humanos do
país ouviu aproximadamente quatro mil profissionais de
empresas dos diversos setores e portes que estão dando os
primeiros passos como gestores.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jun. 2013, Mundo, p. 31.




