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Os profissionais da área esportiva ganharão no começo de dezembro uma importante ferramenta 
de trabalho. Será lançado, no Rio de Janeiro, o Atlas do Esporte no Brasil (Editora Casa da 
Educação Física). A publicação é fruto de um levantamento feito com mais de 400 pesquisadores 
que atuam em várias modalidades esportivas praticadas no país. À frente do projeto está 
Lamartine DaCosta, professor da Universidade Gama Filho (RJ) e integrante do Conselho de 
Pesquisa do Comitê Olímpico Internacional (COI). Em entrevista exclusiva concedida ao Valor, o 
coordenador do estudo destaca como essas informações podem ajudar os profissionais do esporte 
na gestão de uma atividade que gera mais de 1,5 milhão de empregos. 
 
Valor: Como o Atlas do Esporte pode refletir no mercado e na economia esportiva no Brasil hoje? 
 
Lamartine DaCosta: O objetivo principal da obra é dar transparência ao setor esportivo. Para isso, 
ela busca entender o esporte nas dimensões econômicas. Cada capítulo tem uma visão histórica e 
um inventário, com um amplo estudo de mercado. Ainda queremos dimensionar e até nomear 
quem são os principais agentes em cada modalidade esportiva. Além dos dados apresentados, o 
Atlas foi elaborado por uma equipe de 410 autores que também constam no livro com dados e 
currículos de cada um deles. São pessoas estratégicas em cada uma das áreas apresentadas. Isso 
perfaz um volume de 32 páginas somente de apresentação dos autores. É um cadastro 
profissional muito amplo. 
 
Valor: De que forma o senhor espera contribuir para a profissionalização dessa área? 
 
DaCosta: Já vinha percebendo um grande interesse dos profissionais de várias áreas por 
informações sobre o mercado esportivo como ferramenta de negócios. Por isso, buscamos um 
modelo distante dos estudos tradicionais. A maioria dos capítulos está direcionada aos 
laboratórios, departamentos e demais centros estratégicos para cada modalidade esportiva. 
Tivemos a preocupação de não interpretar os dados dessa área como se fosse um produto 
comum. É importante entender que uma determinada modalidade pode ter uma fase de crise e 
retomar o fôlego ao patamar anterior. 
 
Valor: E como interpretar essas oscilações no esporte? 
 
DaCosta: Desde 1971 quase todas as modalidades cresceram no Brasil. Mas boliche, futebol e 
basquete passam por um período de estagnação no número de adeptos. Outro dado importante é 
que o número de clubes esportivos vem caindo ao longo dos anos. A melhor forma de entender 
essas oscilações é verificando que os esportes são como produtos e modismos, variando em 
função da oferta à clientela. 
 
Valor: Para que tipo de profissional o livro é indicado?  
 
DaCosta: O esporte é multiprofissional, mas há grupos mais vinculados a ele, como os de 
educação física, med icina e mídia. A principal área é a de educação física, sem dúvida. Um dado 
importante é que esse grupo praticamente dobra a cada três anos. Em 2001, eram 77 mil 
estudantes em faculdades de educação física. Atualmente são 116 mil. No Brasil, somente o 
turismo está à frente da educação física em crescimento de número de profissionais. 
 
Valor: Esse estudo pretende apontar alternativas para que empreendedores do setor esportivo 
obtenham recursos? 
 
DaCosta: O Atlas visa quantificar os fenômenos esportivos no Brasil. Os projetos feitos aqui 
geralmente são fracos justamente pela falta de informações e números que fundamentem a idéia. 
Agora, os projetos ganham maior importância nas empresas.  



Elas poderão saber o tamanho do impacto de uma ação em uma determinada modalidade 
esportiva. Cerca de dois terços da população brasileira tem alguma relação com as práticas de 
atividades físicas. Esse número pode surpreender, mas se observarmos que existem no país 
quase 50 milhões de bicicletas e que o uso delas já é um tipo de atividade física, o resultado não 
surpreende tanto. Outro exemplo notável é o total de 1,3 milhões de piscinas recreativas, soma 
somente superada pelos EUA. 
 
Valor: Na sua opinião, qual o grau de profissionalização do esporte no Brasil?  
 
DaCosta: Um bom exemplo é a expansão que acontece no interior do país. Lá houve um aumento 
expressivo no número de faculdades de educação física. Mas não podemos esquecer que montar 
uma faculdade para formar profissionais do esporte não é barato. A estrutura é grande e o 
investimento aponta para a visão de como as empresas estão apostando nessa expansão. Outro 
dado importante é que, em São Paulo, atualmente, já existem 108 faculdades da área. É um 
mercado saturado, o que fica ainda mais claro que a alternativa para os profissionais é buscar o 
interior de outros estados. Lá existe campo maior de oportunidades. 
 
Valor: Em relação ao Panamericano de 2007, qual o exemplo a ser seguido para que ações de 
negócios sejam feitas com sucesso?  
 
DaCosta: Um dos destaques do Atlas do Esporte é a parte que faz uma análise dos grandes 
eventos. Sem dúvida, a oportunidade de realização do Panamericano vai gerar uma grande 
movimentação no Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro. Um bom exemplo do potencial 
envolvido pode ser observado pelo caso de Sydney. Lá, o retorno foi de US$ 100 para cada US$ 1 
investido. Outro caso de êxito é o de Barcelona. Já faz mais de uma década que ocorreu a 
Olimpíada, mas a cidade colhe frutos do investimento até hoje. 
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