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Esporte, cultura e entretenimento são três áreas que se profissionalizam rapidamente, mas ainda 
enfrentam dificuldades para encontrar gestores qualificados. Por isso, as instituições de ensino 
têm lançado cursos para atender à demanda. O mais recente é a extensão oferecida pela FAAP 
(Fundação Armando Álvares Penteado), que une as três disciplinas. O Centro Universitário 
Sant’Anna também pretende criar pós-graduação lato sensu em administração esportiva.  
 
Novos cursos formam profissionais do futuro 
  
As áreas de esporte, entretenimento e cultura sentem a falta de gestores qualificados.  
 
Esporte, cultura e entretenimento. Essas são três áreas que procuram profissionalizar sua gestão, 
mas encontram dificuldade para contratar profissionais qualificados. A maioria é autodidata, 
formada no dia-a-dia do trabalho. Quem pretende se especializar já encontra cursos em cada uma 
das áreas citadas e, agora, a FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) passa a oferecer uma 
extensão que abrange a gestão de empresas envolvidas nos três segmentos.  
 
"Há atividades esportivas que são puro entretenimento que não deixam de ser cultura também", 
diz René Eduardo de Salomon, coordenador do curso, para justificar a união das disciplinas. Ele 
usa como exemplo a micareta. "É uma manifestação cultural brasileira, que tem influenciado a 
juventude. Também está relacionada com entretenimento e pode ser associada à disposição 
física."  
 
Seja de maneira integrada ou independente, o conhecimento de gestão nessas três áreas oferece 
uma qualificação interessante para o mercado. "Há uma carência de profissionais nessas áreas, 
principalmente nos clubes", diz Salomon. Segundo ele, no setor de entretenimento, os parques 
temáticos são os que mais sofrem as conseqüências de uma administração não-profissional. Na 
área cultural, seria possível faturar muito mais do que se consegue hoje com executivos à frente 
dos negócios. "Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, os museus têm uma grande 
receita", comenta.  
 
Outro indício de que o esporte oferecerá oportunidades para gestores profissionais são os planos 
do Centro Universitário Sant’Anna de oferecer, a partir do segundo semestre, uma pós-graduação 
latu sensu em administração esportiva. A instituição começou a investir na educação voltada para 
a área, com o lançamento do novo campus na sede do Sport Club Corinthians Paulista, que tem 
inscrições abertas para graduação (quatro anos) em administração de empresas, educação física e 
para formação tecnológica (dois anos) em gestão desportiva.  
 
"A gestão esportiva é um mercado quase amador. A administração de um clube geralmente é feita 
por alguém que é de outra área. Ou é um empresário de outro mercado ou é um ex-atleta", diz 
Arnaldo Sima, diretor de pós-graduação da Uni Sant’Anna. Segundo ele, hoje o mercado é 
ocupado por autodidatas. Nesse cenário destacam-se ex-atletas que buscaram formação em 
administração ou administradores natos. Por isso, os executivos com experiência e conhecimento 
específicos são muito bem remunerados. "Essas profissionais ganham dez vezes mais do que um 
bom administrador", ressalta.  
 
Para Sima, Bernardinho é um exemplo de profissional do esporte que tem talento para ser 
estrategista. A pós-graduação da universidade também pretende formar técnicos, ou estrategistas 
profissionais. "Depois de cursar as disciplinas básicas, os alunos poderão escolher a 
especialização: em gestão de organizações esportivas ou estratégia competitiva esportiva".  
 
De acordo com o coordenador do curso da FAAP, as academias estão se interessando bastante 
pela extensão em esporte, entretenimento e cultura.  



"O curso também tem sido procurado por quem quer dar um redirecionamento na carreira. O 
curso tratará das tendências do mundo contemporâneo, interação entre o mercado e seus 
clientes, gestão financeira, habilidades gerenciais, marketing estratégico, plano de negócios, entre 
outros temas.  
 
Se a profissionalização da gestão de empresas esportivas e culturais é uma tendência, a 
administração profissional do entretenimento já é uma realidade. A demanda por executivos 
nessa área já é sentida por consultorias especializadas na seleção de profissionais como 
NeoConsulting, Mariaca e Korn/Ferry International, que apontam o setor de entretenimento como 
um dos que mais devem contratar executivos em 2006.  
 
A principal demanda é de empresas multinacionais que produzem e comercializam DVDs e das 
emissoras de canais pagos. Como há poucos especializados em entretenimento, especificamente, 
o mercado tem recorrido aos executivos de vendas e marketing, com experiência em indústrias de 
bens de consumo.  
 
"Estamos falando das pessoas que vêm da indústria de alimentos, cosméticos, etc. Profissionais 
que entendem de comportamento, psicologia da compra e do perfil do consumidor", afirma 
Andréa de Paula Santos, diretora da Neo Consulting.  
 
"A interferência da tecnologia torna necessário que os profissionais antevejam o que será 
consumido e de que maneira será consumido", ressalta Andrea. "Também é preciso identificar as 
novas tecnologias e saber como usá-las a favor do negócio."  
 
Como protagonistas dessas mudanças estão a explosão de vendas de DVDs, os downloads de 
música pelo celular e, futuramente, a TV Digital. A sócia-diretora da Mariaca, Patrícia Epperlein, 
lembra que a decisão do modelo de TV Digital no Brasil pode influenciar o mercado. "Depende de 
quem será favorecido. O setor de telefonia pode ser muito influenciado", destaca.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 fev. 2006, Plano Pessoal, p. C-8.  
 
 


