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Resumo 

A análise da infraestrutura esportiva é imprescindível para a execução de projetos 

esportivos e como referência para o desenvolvimento de uma instituição esportiva. A 

XPTO possui uma infraestrutura esportiva dispersa em todo território nacional. Contudo, 

seu potencial para esta finalidade ainda é desconhecido, bem como não há um 

mapeamento minucioso e sistematizado desta infraestrutura esportiva (IE). O presente 

estudo teve por finalidade propor os indicadores do sistema de TI que realizarão o 

gerenciamento da qualidade na avaliação de infraestrutura esportiva da instituição XPTO. 

Para tal fim foi realizada uma vasta revisão de literatura e o aproveitamento de ferramenta 

de avaliação de infraestrutura esportiva para propor os critérios de gestão de qualidade de 

um projeto. Estima-se que a sistematização de critérios estabelecida pelo planejamento 

de gerenciamento de qualidade tenha cooperado para o desenvolvimento de projetos da 

gestão esportiva.  

 Palavras Chave: Qualidade. Projeto. Infraestrutura. Esportiva 
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Abstract 

The analysis of sports infrastructure is essential for the implementation of sports projects, 

events promotion and as a reference for the development of a sporting institution. XPTO 

has a national capillarity of dispersed sports infrastructure throughout the country. 

However, the XPTO potential for this purpose is still unknown, and does not have a 

thorough and systematic mapping of this sports infrastructure (IE). The purpose of the 

present study was to propose the indicators of the IT system that will perform quality 

management in the assessment of the sports infrastructure of the XPTO institution. For 

this purpose, a vast literature review was carried out and the use of a sports infrastructure 

assessment tool was used to propose the quality management criteria of a project. It is 

estimated that the systematization of criteria established by quality management planning 

has cooperated for the development of sports management projects. 

 Key Words: Quality. Project. Infrastructure. Sports 
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1. INTRODUÇÃO 

A Portaria Nº 521-Cmt EB, de 25 de junho de 2013, cria o Sistema de Capacitação Física 

do Exército (SiCaFEx). Nesta portaria são descritas as atribuições do sistema, dentre as quais 

destacam-se duas delas que se relacionam com o presente estudo. Uma destas descreve que o 

Comando de Operações Terrestres (COTER) é o cliente principal do SiCaFEx e que se deve 

priorizar a melhoria da infraestrutura desportiva das Organizações Militares (OM). A outra que 

se atribui importância versa sobre a possibilidade de se estabelecer parcerias-público-privadas 

na área da capacitação física e do desporto. 

Estas atribuições encontram-se alinhadas com os objetivos estratégicos do Exército 3 e 

14 (OOE-3 e OOE-14) do Plano Estratégico do Exército (PEEx 2016-2019), segundo descrito 

na Portaria Nr 1.507, de 15 de dezembro de 2014. Estes objetivos descrevem ações relacionadas 

ao desenvolvimento sustentável e a paz social e à ampliação da integração do Exército com a 

sociedade, respectivamente. 

O governo brasileiro, por meio da Portaria Nr 248 de 20 de julho de 2016, estabeleceu 

os objetivos da Rede Nacional de Treinamento (RNT) e inseriu nesta rede as instalações 

militares das Forças Armadas como locais de desenvolvimento do esporte nacional. 

Complementar a esta legislação, a Portaria Nr 1, de 1º de agosto de 2016, aprovou as 

diretrizes da RNT para os anos 2016/2017 e descreveu os vários tipos de centros de treinamento, 

considerando algumas instalações militares como Centro Olímpico de Treinamento (COT) e 

algumas Organizações Militares como Centros Locais de Treinamento. Nesta Portaria Nr 1 

também se estabelece as metas para as diretrizes estratégicas do Ministério do Esporte, 

destacando-se duas destas metas: mapeamento e identificação das infraestruturas esportivas do 

país e a criação de pré-requisitos para classificação dos centros da RNT. 

A permeabilidade das instalações esportivas das Organizações Militares (OM) do 

Exército Brasileiro em todo o território nacional possibilita favoravelmente ao desenvolvimento 

das atividades descritas pela RNT. O nível técnico destas instalações varia desde simples 

quadras esportivas até ginásios poliesportivos de última geração. Esta vasta e dispersa 

infraestrutura física de instalações esportivas contempla todas as modalidades esportivas 
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desenvolvidas pelas federações esportivas nacionais e está disponibilizada em centenas (397) 

de organizações militares distribuídas em todos os estados da Federação. 

Contudo, o potencial desta infraestrutura esportiva (IE) ainda é desconhecido, bem como 

não possui um mapeamento minucioso e sistematizado das 397 organizações militares da 

XPTO. Ademais, não se conhece um sistema corporativo de tecnologia da informação baseado 

em indicadores de desempenho que possibilite avaliar as instalações desportivas exclusivas do 

Exército Brasileiro (EB), nominado no presente estudo como XPTO, de mapeá-las por área 

geográfica e ainda associá-las ao tipo de manifestação esportiva predominante. 

A avaliação de programas, serviços e tecnologias é um campo produtor de saberes e 

práticas. Estas avaliações buscam identificar as informações necessárias para a construção do 

conhecimento que visam a transformação das evidências avaliadas em práticas concretas de 

qualidade para os programas, serviços e tecnologias. 

Levando-se em consideração algumas avaliações de processos ou programas, as 

ferramentas de tecnologia da informação são implementadas na XPTO por meio do Plano 

diretor de tecnologia da informação (PDTI). 

Tendo em vista fornecer dados que alimentem o sistema corporativo de tecnologia da 

informação, quais seriam os indicadores de desempenho capazes de planejar o gerenciamento 

da qualidade da avaliação da infraestrutura esportiva da XPTO? 

 

Objetivo 

O presente estudo tem o objetivo de propor os indicadores do sistema de TI que realizará 

o gerenciamento da qualidade na avaliação de infraestrutura esportiva da instituição XPTO. 

Para atingir este objetivo principal, o presente estudo foi dividido em objetivos 

intermediários: 

- Identificar os requisitos e expectativas de qualidade para o projeto no grupo de processos 

planejamento;  

- Analisar a possibilidade de estabelecer parcerias entre XPTO e instituições esportivas 

nacionais, tendo como objeto desta parceria a infraestrutura esportiva; 
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- Apresentar um modelo de avaliação da infraestrutura esportiva da XPTO adaptado do 

método SPLISS (Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success); 

- Explicar as fases do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

 

Delimitação do Tema.  

Considerando os cinco grupos que compõem os processos do PMBOK (iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento & controle, encerramento), este estudo limitou-se ao 

processo planejamento, pois os processos seguintes somente serão implementados caso o 

presente projeto seja aprovado pelo patrocinador. Ademais, também se limitou à área de 

conhecimento da qualidade, dentre as dez previstas pelo PMBOK 5ª edição. 

 

Justificativa/Relevância. 

O presente estudo mostrou-se relevante, partindo do ponto de vista teórico, metodológico 

e prático. Teoricamente, este trabalho poderá contribuir para a literatura sobre gerenciamento 

de projetos esportivos. 

Do ponto de vista metodológico e prático, esta pesquisa tem a pretensão de auxiliar os 

gestores desportivos a identificar critérios no gerenciamento de infraestrutura desportiva e a 

estabelecer índices que possibilitem estabelecer parcerias entre a XPTO e instituições 

esportivas nacionais. 

O presente estudo configurou-se numa modelagem diferente e inédita no Brasil, mas já 

praticada em outros países. Estima-se ainda, que promoverá maior aproximação das instituições 

militares com o meio civil. 

A estratégia de elaboração de um sistema corporativo de TI direcionado à gestão de 

infraestrutura esportiva de Organizações Militares possibilitará ao Ministério do Esporte e a 

XPTO identificar parâmetros quantificáveis que auxiliarão na adoção de estratégias bilaterais. 

Estas estratégias poderão orientar a melhor aplicação de recursos financeiros e de materiais, 

bem como permitirão à XPTO identificar suas Organizações Militares vocacionadas para sediar 

programas nacionais de incentivo e inserção social por meio do esporte. 
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Metodologia 

Foi realizada uma revisão de literatura sobre gerenciamento da qualidade em projetos e 

gestão de infraestrutura de instalação esportiva. Ademais, estudou-se também sobre as etapas 

de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da XPTO e como o modelo de 

avaliação da infraestrutura esportiva desenvolvido por Baptista (2016) poderia ser inserido 

neste sistema de TI. 

O gerenciamento da qualidade de um projeto deve abordar todos os processos necessários 

para se atingir os objetivos determinados pela política de qualidade definida (PMI, 2013). No 

presente estudo a política de qualidade do projeto foi definida pelos critérios que compõem a 

avaliação da infraestrutura das instalações esportivas. 

A criação dos critérios foi balizada pelo SPLISS (Sports Policy factors Leading to 

International Sporting Success) e a determinação dos novos pesos a serem estabelecidos para 

os novos critérios foram determinados pelo Método de Análise Hierárquica AHP (Analytic 

Hierarchy Process). Este modelo de estudo mesclando o SPLISS e a AHP foi desenvolvido por 

Baptista (2016) e encontra-se explicado no Anexo 2 - Relatório Técnico de Análise Nr 1/2016. 

 

Forma de desenvolvimento do trabalho 

Por meio de revisão de literatura no PMBOK e fontes congêneres, identificou-se quais 

seriam os requisitos e expectativas do gerenciamento de qualidade aplicado ao grupo de 

processos planejamento para o presente projeto. Buscou-se na literatura científica um 

Benchmarking que pudesse ser usado como referência para a confecção do questionário de 

infraestrutura esportiva pertencente ao plano de gerenciamento da qualidade. 

Realizou-se uma revisão de literatura acerca de infraestrutura de instalação esportiva a 

fim de verificar a possibilidade de estabelecimento de parcerias entre as Forças Armadas e 

instituições esportivas nacionais. Ato contínuo a esta atividade, propôs-se um modelo de 

avaliação da infraestrutura de instalação esportiva desenvolvido por Baptista (2016) e adaptado 

do método SPLISS (Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success). Este 
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modelo de avaliação estabeleceu os indicadores de desempenho que realizará a avaliação da 

infraestrutura esportiva da XPTO. 

Contudo, para realizar a avaliação das 397 organizações militares da XPTO será 

necessário um sistema de TI corporativo e integrado com outros sistemas da empresa. 

Definido os critérios e sub-critérios propostos no estudo de Baptista (2016), a próxima 

etapa foi identificar as fases do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Este plano é 

responsável por estabelecer processos de confecção de um software na empresa XPTO. O 

objetivo do software é de que ele seja capaz de realizar a avaliação de infraestrutura esportiva 

da XPTO.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Neste capítulo descreveu-se o processo (8.1) a ser trabalhado no presente estudo, a 

ligação deste processo com a ferramenta de qualidade (Questionário de Percepção da 

Infraestrutura Esportiva) e a sua implementação por meio do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI). 

a. Decomposição do PMBOK 5ª Edição para o gerenciamento da qualidade no grupo de 

processo Planejamento 

 O gerenciamento de projetos com a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas nas atividades de um projeto, segundo o Guia PMBOK, propõe dez áreas 

de conhecimento: escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, risco, 

aquisições, stakeholders e integração. 

 O gerenciamento da qualidade envolve os processos que garantem que o projeto irá 

satisfazer os objetivos para os quais foi realizado (Xavier et al., 2016) e as atividades da 

organização executora. Nestes contextos as políticas de qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades serão determinadas a fim de que o projeto satisfaça às necessidades para as 

quais foi empreendido (PMI, 2013). 

O gerenciamento da qualidade é implementada por meio de atividades que dão suporte 

às atividades típicas de melhoria do processo contínuo, conforme o interesse da organização 

executora. Este gerenciamento visa garantir que os requisitos do projeto, incluindo os requisitos 

do produto, sejam cumpridos e validados (PMI, 2013). 

Os processos de gerenciamento da qualidade do projeto, conforme preconizado pelo 

PMBOK 5ª edição incluem: 

- 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade: este processo está inserido no Grupo de 

Processos Planejamento. 

- 8.2 Realizar a garantia da qualidade: este processo está inserido no Grupo de Processos 

Execução. 

- 8.3 Controlar a qualidade: este processo está inserido no Grupo de Processos 

Monitoramento e Controle. 
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Existem vários tipos de projetos em uma organização e eles se diferenciam quanto à 

complexidade e quanto ao produto ou serviço a ser desenvolvido. Baseado nos processos 

descritos pelo PMBOK 5ª edição, o presente estudo limitar-se-á à Iniciação e Planejamento, 

pois a Execução, o Encerramento e o Monitoramento e Controle serão executados numa 

segunda etapa ainda a ser determinada pelo patrocinador. 

 Neste sentido, serão apresentadas as características fundamentais dos processos 8.1 e 8.2 

do PMBOK relacionadas ao presente estudo. 

1) Iniciação 

 Analisando o fluxo dos 47 processos do PMBOK, a iniciação é composta por 4.1 

Desenvolver o termo de abertura do projeto (área do conhecimento: Integração) e 13.1 

Identificar as partes interessadas (Partes Interessadas). Embora a delimitação deste estudo 

recaia sobre o processo 8.1 (Grupo de Processos Planejamento), considera-se necessário 

esclarecer as partes interessadas envolvidas neste projeto. 

13.1 Identificar as partes interessadas (Stakeholders) 

 O comprometimento dos stakeholders com o projeto é um dos fatores críticos do sucesso 

de qualquer atividade profissional. Deste modo, uma das primeiras etapas no planejamento 

consiste em identificar os envolvidos no projeto (Figura 1). 
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Figura 1: Organograma das Partes Interessadas ao SiCaFEx1 

Fonte: elaborada pelo autor 

 SiCaFEx é o órgão da instituição XPTO que determinou a realização de um estudo que 

propusesse um modelo de avaliação de sua infraestrutura esportiva a fim de orientar possíveis 

parcerias com órgãos governamentais e privados. 

Esta etapa favorecerá à participação das partes interessadas ao planejamento e, deste 

modo, criará a comunicação que as manterá alinhadas e motivadas durante todo o projeto. Esta 

relação dos envolvidos poderá sofrer alterações e, deste modo deverá ser atualizada no decorrer 

do projeto. 

2) Planejamento 

Seguindo o ciclo de vida do projeto, o grupo de processos Planejamento é dividida em 

24 processos de 10 áreas do conhecimento. Considerando as delimitações do presente estudo, 

apresenta-se a seguir o detalhamento das entradas, ferramentas & técnicas e saídas utilizadas 

no presente estudo e que fazem parte do processo 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade. 

                                                
1 SiCaFEx: Sistema de Capacitação Física do Exército 

SiCaFEx 
(Sponsor)

Seção de Gestão 
de Pesquisa

Subseção de 
Coleta de Dados

Subseção de 
Estatística

Seção de Suporte 
de TI

Subseção de 
Apoio ao Usuário

Subseção de 
Manutenção de 

TI

Seção de 
Sistemas

Subseção de Web

Subseção de 
Desenvolvimento

Organizações 
Militares (Cliente 

e Fornecedor)

Subseção de 
Contrato e 
Locação

Subseção de 
Instalação 
Esportiva

Secretaria
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 Este processo realiza a “identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto 

e suas entregas, além de como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou 

padrões de qualidade” (PMI, 2013, p. 227). 

 “O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientação e instruções sobre 

como a qualidade será gerenciada e validada ao longo de todo o projeto” (PMI, 2013, p. 231). 

Os ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da empresa são entradas do 

processo de planejamento 8.1. Estes processos fornecem ao projeto uma base de conhecimento 

específica da instituição XPTO. O Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva 

utilizada como ferramenta de análise e proposta no presente estudo fornecerá informações sobre 

os ativos de processos governamentais e os fatores ambientais da XPTO. 

 “Os ativos de processos organizacionais são planos, processos, políticas, procedimentos 

e as bases de conhecimento específicas da organização e por ela usados” (PMI, 2013, p. 27). 

Os ativos incluem, dentre outras fontes de informações, o conhecimento de qualquer ou todas 

as organizações envolvidas no projeto que possam ser usados para executar o projeto (PMI, 

2013). Deste modo, o Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva é um meio válido 

de analisar os ativos de processos da XPTO no Grupo de Processos de Planejamento, uma vez 

que é possível extrair informações acerca de padrões organizacionais específicos de 

infraestrutura esportiva. 

 Somando-se à entrada anterior estão os fatores ambientais da empresa (XPTO). Estes 

fatores se referem às condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, 

restringem ou direciona, o projeto (PMI, 2013). Os fatores ambientais da empresa variam muito, 

em tipo e natureza e incluem a distribuição geográfica de instalações e recursos, infraestrutura, 

recursos humanos existentes e banco de dados, dentre outras (PMI, 2013). Todos os dados 

anteriormente listados serão extraídos do Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva 

da XPTO. 

 “Ferramentas de planejamento da qualidade são usadas para definir os requisitos de 

qualidade e planejar atividades de gerenciamento da qualidade eficazes” (PMI, 2013, p.240). 

Neste sentido, o presente estudo utilizou o Benchmarking SPLISS como ferramenta de análise 

a fim de balizar a criação do questionário de percepção de infraestrutura esportiva.  
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 Como saídas do planejamento do gerenciamento da qualidade tem-se o plano de 

melhorias no processo. Este plano auxiliará o Grupo de Processos Execução, durante o processo 

de realização da garantia da qualidade, uma vez que foi possível estabelecer métricas do 

processo extraídas do questionário de percepção de infraestrutura esportiva. 

 

b. Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Sistema de 

Pontuação e Análise de Infraestrutura Esportiva do Exército Brasileiro 

A elaboração do PDTI foi pautado no modelo proposto pelo Guia de Elaboração de PDTI 

do Sistema Integrado de Segurança Pública (Guia PDTI, 2017). Na administração pública, para 

que se viabilize e potencialize a melhoria contínua da performance organizacional é essencial 

a realização de um planejamento de TI (BRASIL, 2007). Para alcançar este resultado, é 

necessário que haja um alinhamento entre os planos da TI e as estratégias organizacionais. 

Desta maneira, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o instrumento 

que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e o plano de 

ação para implementá-las. Para o presente estudo o PDTI será específico para o 

desenvolvimento do sistema corporativo de avaliação da infraestrutura esportiva do Exército 

Brasileiro. 

A metodologia de construção do Plano Diretor de Tecnologia consistiu em três fases: 

Preparação, Diagnóstico e Planejamento. Cada fase compreendeu a execução de processos 

específicos em harmonia com o Planejamento Estratégico de TI (PETI, 2017) e o planejamento 

estratégico do Exército Brasileiro para o quadriênio 2016-2019. 

A fase de Preparação reuniu os aspectos decisórios de caráter superior, análise de 

documentos e atividades diretamente voltadas à elaboração do Plano de Trabalho, o qual 

orientou a condução da elaboração do PDTI. Suas principais atividades foram: definição da 

abrangência e o período do PDTI; definição da equipe de elaboração do PDTI; descrição da 

metodologia de elaboração do PDTI; identificação e reunião dos documentos de referência; 

identificação das Estratégias da Organização; identificação dos princípios e diretrizes; 

elaboração do plano de trabalho do PDTI (PT-PDTI); aprovação do plano de trabalho do PDTI. 
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A fase de Diagnóstico objetivou a compreensão da situação atual da TI a ser efetivada 

para desenvolver o sistema corporativo de avaliação da infraestrutura esportiva do Exército 

Brasileiro. Isto foi possível por meio da análise das ações previstas no PDTI e da identificação 

de necessidades específicas. Suas principais atividades foram: análise do Referencial 

Estratégico da área de TI; análise da Organização da TI; realização da análise SWOT da TI; 

identificação das Necessidades de Informação; identificação das Necessidades de Serviços de 

TI; identificação das Necessidades de Infraestrutura de TI; identificação das Necessidades de 

Contratação de TI; identificação das Necessidades de Pessoal de TI; consolidação do Inventário 

de necessidades; alinhamento das Necessidades de TI às Estratégias da Organização; aprovação 

do Inventário de Necessidades. 

A fase de Planejamento permitiu o estabelecimento dos planos e das ações adequadas 

para o alcance dos objetivos esperados, contemplando a priorização das necessidades e 

definição de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamentários e riscos. Suas 

principais atividades foram: priorização das necessidades inventariadas; definição das metas e 

ações; planejamento da execução das ações; planejamento das ações de pessoal; planejamento 

de Investimentos e Custeio; consolidação da Proposta Orçamentária da TI; aprovação dos 

Planos Específicos; atualização dos critérios de aceitação de riscos; planejamento do 

gerenciamento de riscos; consolidação da Minuta do PDTI; aprovação da Minuta do PDTI e 

publicação do PDTI. 

Cada fase produziu artefatos específicos, quais sejam: Plano de Trabalho pela Fase de 

Preparação; Relatório de Resultados do PDTI anterior e Inventário de Necessidades pela Fase 

de Diagnóstico; Plano de Metas e Ações, Plano de Gestão de Pessoas, Plano de Investimento e 

Custeio, Plano de Gestão de Riscos e Minuta do PDTI pela Fase de Planejamento. 

 

c. Infraestrutura Esportiva e Ações Governamentais 

Há uma longa relação entre as práticas esportivas e a guerra, o que enfatiza a utilidade 

da atividade desportiva para treinamento militar e de preparação para a guerra (MARTIN, 

2009). Na Grécia Antiga, o esporte era visto como uma forma de preparação para a guerra, uma 

vez que aumentava a aptidão do combatente para tal (MARTIN, 2009). Campbell (2000) 
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observa que por séculos os esportes e as atividades atléticas têm sido associados com a profissão 

militar. 

O esporte tem um valor militar porque é visto como uma forma de desenvolvimento de 

habilidades físicas e psicológicas adequadas para a guerra (CAMPBELL, 2000). Alinhado a 

este pensamento, o Exército Brasileiro utiliza a prática desportiva e competições esportivas 

militares sistematicamente planejadas para o desenvolvimento e manutenção da higidez física 

e aperfeiçoamento da condição psicológica do militar. 

Em alguns países, as instituições esportivas olímpicas (IEO) realizam parcerias com as 

Forças Armadas, visando aproveitar as instalações esportivas das unidades militares (DIGEL, 

2002a). As IEO recebem este suporte das Forças Armadas porque os gestores militares 

valorizam a prática desportiva e sabem do impacto positivo desta prática na vida de seus 

profissionais. 

A análise da infraestrutura esportiva é imprescindível para a execução de projetos 

esportivos, promoção de eventos e como referência para o desenvolvimento de qualquer 

instituição esportiva. Entende-se por infraestrutura esportiva a construção física e 

organizacional primária necessária para facilitar a participação do esporte (HALLMANN et. 

al.; 2012). 

Entretanto, Hallmann et. al. (2012) relataram que o poder público está consciente da 

disponibilidade limitada de determinada infraestrutura esportiva e sugeriram que o incentivo a 

atividade desportiva é afetado por diferentes indicadores. Este grupo de pesquisadores analisou 

a influência de vários tipos de instalações desportivas na participação em diferentes esportes e 

concluíram que um destes indicadores, a disponibilidade de instalações esportivas públicas, 

influencia na promoção da atividade física da população. 

Reforçando a premissa anterior sobre a importância da infraestrutura esportiva em um 

país, o governo chinês identificou que este tipo de instalação era essencial para fomentar a 

prática da atividade física (XIONG, 2007). Em 1995, este governo implementou uma política 

em âmbito nacional para melhorar os investimentos no esporte (HONG, citado por 

HALLMANN et al., 2012). Neste projeto, o governo passou a ter como objetivo, uma nova 

política para aumentar a participação desportiva na população em geral. O plano de ação foi 
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investir na construção de instalações desportivas, especialmente nas áreas urbanas (HONG, 

citado por HALLMANN et al., 2012). 

Como resultado desta ação, o esporte chinês cresceu substancialmente durante a última 

década (XIONG, 2007), sinalizando assim, uma possível relação entre disponibilidade de 

instalações esportivas e participação nas atividades motoras. Estes dados sugerem que a 

infraestrutura esportiva adequada é necessária para ter sucesso no objetivo de uma política 

governamental de promoção da participação esportiva (HALLMANN et al, 2012). 

Os dados anteriores sugerem que infraestrutura esportiva é essencial para fomentar a 

prática desportiva e que as Forças Armadas se revelam como um potencial parceiro na formação 

de uma sociedade mais ativa fisicamente. Porém, é necessário conhecer a capacidade funcional 

destas instalações esportivas, identificar quais tipos de esportes e práticas esportivas poderão 

ser desenvolvidas, quais e organizações militares poderão participar e quais indicadores de 

desempenho caracterizam esta capacidade. 

Sabe-se que a infraestrutura esportiva e outros indicadores são analisados em diversos 

estudos que buscam identificar fatores críticos de sucesso que são comuns em países que obtêm 

significativo número de medalhas em eventos esportivos internacionais (DE BOSSCHER et al., 

2009). 

Digel (2002b) comparou estruturas esportivas de países com expressivos resultados 

esportivos internacionais, com o objetivo de encontrar pontos convergentes e divergentes de 

sucesso voltados para o esporte de alto nível, partindo de um modelo de análise desenvolvido 

pelo próprio autor. Os achados revelaram a existência de pontos convergentes em diferentes 

países quanto ao desenvolvimento do esporte, dentre estes, a interação do sistema esportivo 

com a política e a economia do país, o papel das Forças Armadas e o sistema educacional, a 

pesquisa científica específica, o apoio do setor privado e da mídia em geral. 

De Bosscher et al., (2008) descrevem um método composto por nove fatores que devem 

ser considerados na elaboração de uma política de desenvolvimento de atletas de rendimento. 

Este método denominado SPLISS explorou até que ponto as políticas de esporte de elite 

tornaram-se mais homogêneas e onde estavam as diferenças que explicavam o sucesso olímpico 

em seis países (Bélgica, Canadá, Itália, Holanda, Noruega, Reino Unido). O SPLISS é 

composto por nove pilares, divididos em entradas (input) de recursos, processos (throughput) 
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e saídas (output) e categorizados por fatores críticos de sucesso das políticas esportivas (DE 

BOSSCHER et al., 2006a). 

Conforme exposto na figura 2, o Pilar 1 analisa o investimento de recursos financeiros 

ao esporte; o Pilar 2 descreve as estruturas de políticas do esporte; o Pilar 3 versa sobre a 

participação esportiva da população; o Pilar 4 considera o sistema de desenvolvimento e 

identificação de talentos; o Pilar 5 analisa o suporte para a carreira e aposentadoria de Atletas; 

o Pilar 6 descreve as instalações esportivas ou centros de treinamento; o Pilar 7 se fundamenta 

no desenvolvimento e suporte para técnicos esportivos; o Pilar 8 descreve as ações relacionadas 

às competições internacionais e nacionais; e o Pilar 9 analisa as pesquisas e suporte científico 

aplicado ao Esporte (DE BOSSCHER et al., 2006b). 

 

 

Figura 2: Nove pilares do SPLISS 

Fonte: (DE BOSSCHER et al., 2006b) 

Estudo correlato foi desenvolvido por Mazzei et al. (2012a), cujo objetivo foi identificar 

a existência e descrever as instalações esportivas presentes no Brasil destinada ao esporte de 

alto rendimento. Os autores concluíram que o País não possui uma política voltada às 

instalações para a formação e desenvolvimento de modalidades Olímpicas. 
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3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo é apresentado de forma resumida a metodologia de criação do modelo de 

avaliação da infraestrutura de instalação esportiva desenvolvido no estudo de Baptista (2016). 

A criação do questionário de percepção de infraestrutura desenvolveu-se como segue. 

Participaram do estudo 10 organizações militares localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Os 

respondentes deste estudo receberam orientações por e-mail e telefone, e em caso de dúvidas, 

deveriam entrar em contato por telefone. Todos eram militares, oficiais e responsáveis pela 

infraestrutura esportiva de sua organização militar (OM). O presente protocolo experimental 

foi aprovado pelo Vice-Presidente da Comissão de Desportos do Exército (CDE), sendo 

discutido e elaborado por um grupo de 11 gestores esportivos. 

O estudo delimitou-se geograficamente à cidade do Rio de Janeiro pelo fato do presente 

autor conhecer as instalações esportivas aqui analisadas. Esta facilidade possibilitou, ao 

pesquisador deste estudo, a confirmação das respostas dos dados amostrais e, deste modo, 

validar ou não-validar a veracidade das respostas interpretadas pela ferramenta de avaliação 

aqui proposta. 

Os novos pesos de cada Fator Crítico de Sucesso (FCS) foi estabelecido pelo Método de 

Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process), chamado AHP. A determinação de novos 

pesos foi necessária, pois os critérios foram estabelecidos e outros foram adaptados do Pilar 6 

do SPLISS que analisa as “Instalações Esportivas”. Não seria coerente aplicar os mesmos pesos 

do estudo que originou o SPLISS, considerando que o ambiente esportivo e a política de 

incentivo de esporte da XPTO eram notadamente distintas do estudo original de De Bosscher 

et al. (2006). 

Em uma determinada fase da pesquisa, foram enviados os dois documentos de pesquisa 

(Questionário de Percepção e Banco de Dados da Infraestrutura Esportiva) por e-mail e os 

participantes responderam ao estudo no prazo estabelecido de uma semana. Os militares 

responsáveis pela infraestrutura esportiva destas OM deveriam preencher o questionário de 

percepção e o banco de dados. Todas as orientações constavam no e-mail, bem como repetidas 

na página inicial destes dois documentos.  
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Após o recebimento das respostas de toda a amostra selecionada, foi realizada a 

tabulação dos dados com o intuito de analisá-los e estabelecer a classificação das Organizações 

Militares participantes, bem como verificar as dúvidas e sugestões dos respondentes no espaço 

destinado a este fim. 

O questionário criado caracterizou-se por ser estruturado, fechado e adaptado. Foi 

confeccionado durante a etapa de pesquisa documental e baseado nos fatores críticos de sucesso 

extraídos do Pilar 6 do modelo SPLISS e adaptado à realidade da infraestrutura e política 

esportiva da XPTO. Neste questionário (Anexo 1) foram estabelecidos 23 indicadores de 

desempenho de caráter dicotômico (“Sim” ou “Não”), todos com pesos específicos de 

importância e distribuídos em 6 (seis) Fatores Críticos de Sucesso (FCS): 

 FCS_1: Condições Gerais 

 FCS_2: Manutenção e Controle 

 FCS_3: Transporte 

 FCS_4: Projetos 

 FCS_5: Competições 

 FCS_6: Apoio e Investimento 

O Banco de Dados confeccionado no programa Excel foi dividido por praças desportivas 

distribuídas em 10 planilhas diferentes descritas em 68 tipos de instalação esportiva. 

Os resultados obtidos neste estudo nortearão os dados e critérios que serão inseridos no 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação que orientará a confecção do software que analisará 

todas as 397 organizações militares da XPTO. Cabe ressaltar que o software somente será 

confeccionado, caso o projeto seja autorizado pelo patrocinador. 

A Figura 3 apresenta a pontuação média obtida por cada OM nos seis fatores críticos de 

sucesso elencados.  



26 

 

 

 

 
Figura 3: Pontuação de cada critério obtido pelas Organizações Militares 

Fonte: elaborada pelo autor 
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4. CONCLUSÕES  

O presente estudo tem o objetivo de propor os indicadores que comporão o sistema de 

TI que realizará o gerenciamento da qualidade na avaliação de infraestrutura esportiva da 

instituição XPTO. 

Para tal fim, realizou-se uma revisão de literatura sobre o assunto e propôs-se a 

utilização de uma ferramenta avaliação de infraestrutura esportiva. A revisão de literatura 

sugere que há exemplos de sucesso nas parcerias estabelecidas entre as Forças Armadas de 

diversos países e outras instituições, bem como evidenciou que o método SPLISS como um 

Benchmarking que pode ser utilizado no presente estudo. 

Foi possível constatar que a parceria estabelecida entre o governo e as Forças Armadas 

em diversos países. proporcionou um impulso no desenvolvimento esportivo destes países. 

Possivelmente, o estabelecimento de parcerias entre a XPTO e instituições esportivas olímpicas 

possam colaborar para o fomento à prática esportiva no Brasil, inserção social de população 

vulnerável e deficientes físicos ao desporto e, possivelmente, à descoberta de novos talentos 

atléticos. 

Corroborando com a assertiva anterior, ressalta-se ainda que o Ministério do Esporte 

sinalizou, conforme descrito na Portaria Nr 1, em contar com as estruturas esportivas militares 

no desenvolvimento de políticas públicas para o esporte nacional. 

Os requisitos e expectativas de qualidade para o projeto no grupo de processos 

planejamento foi identificado nas etapas de entradas, ferramentas e saídas do planejamento do 

gerenciamento da qualidade (8.1).  

A ferramenta avaliação de infraestrutura esportiva proposta mostrou-se adequada em 

classificar as instalações esportivas e sua infraestrutura. Estes dados e indicadores criados 

alimentarão o programa de avaliação de infraestrutura desenvolvido pelo PDTI na fase de 

execução do projeto. 

A adoção de um sistema de TI que permita avaliar toda a infraestrutura esportiva da 

XPTO possibilitará orientar a melhor aplicação de recursos financeiros e de materiais, bem 

como permitirão à XPTO identificar suas Organizações Militares vocacionadas para sediar 

programas nacionais de incentivo e inserção social por meio do esporte. 
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 Ressalta-se ainda que “os principais benefícios do cumprimento dos requisitos da 

qualidade incluem menos retrabalho, maior produtividade, custos mais baixos, aumento da 

satisfação das partes interessadas e aumento da lucratividade” (PMI, 2013, p. 235). Espera-se 

deste modo, que o presente estudo possa refletir em ações eficazes de melhor aplicação dos 

recursos públicos e com cooperação bilateral entre as Forças Armadas e o Ministério do 

Esporte. 

 Estima-se que a sistematização de critérios criada no presente estudo para análise da 

infraestrutura esportiva do EB tenha cooperado para o desenvolvimento da gestão esportiva. A 

pretensão futura é que após a implementação do sistema corporativo de TI, ela seja aplicada em 

todas as Organizações Militares do Brasil, que possa subsidiar o Sistema de Capacitação Física 

do Exército e que possibilite auxiliar as metas projetadas pela Portaria Nr 1 do Ministério do 

Esporte a fim de se utilizar as infraestruturas esportiva do país. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Certamente este modelo de estudo poderá ser aplicado em instituições civis esportivas, 

desde que adaptada as respectivas peculiaridades. Acrescenta-se ainda que após a aplicação do 

teste piloto do sistema de TI, novas adaptações e acréscimos de novos critérios ao modelo 

proposto sejam implementadas. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 - Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva da OM. 

 

Anexo 2 - Relatório Técnico de Análise Nr 1/2016 
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Anexo 1 - Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva da OM 
 

                         COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO                          

 
QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA 

DO EXÉRCITO BRASILEIRO E DETERMINAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 

GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

Prezado respondente; pela Portaria Nº 521; do Comandante do Exército; de 25 de junho 

de 2013; foi criado o Sistema de Capacitação Física do Exército (SiCaFEx). “O SiCaFEx é um 

subsistema do Sistema de Ensino do Exército; constituído por representantes dos Órgãos de 

Direção Setorial (ODS); dos Comandos Militares de Área (C Mil A) e dos Órgãos de Assistência 

Direta e Imediata (OADI); para coordenar; planejar; integrar; preparar; sincronizar e 

supervisionar todas as ações que envolvem as atividades de pesquisa; ensino; desenvolvimento; 

manutenção e recuperação da capacidade física e do desporto no âmbito do Exército”. 

Dentre as inúmeras atribuições deste sistema; algumas delas versam sobre as 

necessidades de melhoria da infraestrutura desportiva das OM; sobre o Programa de Atleta de 

Alto Rendimento e sobre a prática do desporto no âmbito do Exército. 

Deste modo; o presente questionário faz parte de um projeto piloto; cujo objetivo é 

validar a presente ferramenta de coleta de dados desenvolvida pela CDE; tendo em seu escopo 

basilar o levantamento dos principais critérios de gerenciamento de infraestrutura esportiva.  

Orientação geral sobre os critérios de excelência da prática desportiva: 

No presente questionário; os critérios de análise nominados como Fatores Críticos de 

Sucesso (FCS) serão avaliados levando-se em consideração dois tipos de perguntas: 

- questões dicotômicas (sim/não); e 

- dados qualitativos expressos por classificações adaptadas a cada subcritério.  

Levando-se em consideração a sua percepção sobre o que você considera mais 

importante para a análise da infraestrutura física esportiva do EB e suas interações com o entorno 

administrativo e processual; tendo como foco a prática desportiva; responda ao questionário que 

segue. 

Solicita-se que; após o preenchimento; a presente pesquisa seja enviada via fax (21-

2586-2294); por email (majtulio.cde@gmail.com) na versão “word” ou ainda transformada em 

documento no formato “.pdf”. 

Quaisquer dúvidas poderão ser retiradas diretamente com o Coordenador do Projeto; 

Ten Cel Marco Túlio Baptista; Gestor Desportivo da Comissão de Desportos do Exército; pelo 

telefone (21) 2586-2261 ou e-mail: majtulio.cde@gmail.com. 
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Qual o posto/graduação do respondente? _______________________________________ 

Qual a função do respondente? ________________________________________________ 

6.1 

CONDIÇÕES GERAIS 

FCS_1. A OM possui as condições abaixo onde os militares possam realizar o 

TFM e a prática desportiva em boas condições; incluindo: 

Marque com 

“X” 

SIM NÃO 

a. 

- Departamento de Educação Física (DEF) com instalação física (marque com “X”): 

      

Não tem Precário Regular Bom Muito bom Excelente 

 

(     ) (     ) 

b. 

- Alojamento de visitante (marque com “X”): 

      

Não tem Precário Regular Bom Muito bom Excelente 

 

(     ) (     ) 

c. 

- Proximidade de apoio médico (marque com “X”): 

    

Não tem 
Médico 

Civil 

Médico 

Militar 

Médico do 

Esporte 

 

(     ) (     ) 

d. 

- Existência de cooperação esportiva com a universidade. Marque com “X” o(s) tipos 

de cooperação existente em sua OM: 

(     ) Cooperação científica 

(     ) Cooperação técnica 

(     ) Cooperação laboratorial 

(     ) Cooperação de recursos humanos 

(     ) Cooperação para a realização de cursos 

(     ) Não possui 

 

(     ) (     ) 

e. 

- A OM possui um OTFM e Sgt de TFM com curso de Educação Física da EsEFEx? 

(marque com “X”) 

(     ) OTFM e Sgt de TFM 

(     ) OTFM 

(     ) Sgt de TFM 

(     ) Não possui 

 

(     ) (     ) 

 

6.2 

MANUTENÇÃO E CONTROLE 

FCS_2. Banco de dados esportivo. 

A OM possui um banco de dados para todas as instalações esportivas existentes; 

onde se verifica a(o): 

 

SIM 

 

NÃO 
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a. 
- um quadro controle de utilização de todas as instalações esportivas utilizadas e 

ociosas. 
(     ) (     ) 

b. - a quantidade semanal de usuários em cada instalação esportiva (     ) (     ) 

c. - custo mensal de manutenção de cada instalação esportiva (     ) (     ) 

d. 

- As necessidades referentes às INSTALAÇÕES ESPORTIVAS para a execução do 

treinamento desportivo das equipes representativas são conhecidas e estão 

claramente mapeadas? 

(     ) (     ) 

 

6.3 

TRANSPORTE 

FCS_3. Modais de transporte local que permitam acesso à OM: 

 

SIM NÃO 

a. 
- O transporte público atende na plenitude às necessidades de deslocamento do 

efetivo de sua OM? 
(     ) (     ) 

b. - As ruas que dão acesso a OM são asfaltadas? (     ) (     ) 

c. - Qual a distância do aeroporto mais próximo? ________Km (     ) (     ) 

d. - Qual a distância da rodoviária interestadual mais próxima? ________Km (     ) (     ) 

 

6.4 

PROJETOS 

FCS_4. Projetos Esportivos 

 

SIM NÃO 

a. 
- A OM possui um projeto de descoberta de talentos visando à constituição das 

modalidades esportivas representativas da OM? 
(     ) (     ) 

b. - A OM desenvolve ou participa de algum projeto social de cunho esportivo? (     ) (     ) 

c. 
- A OM utiliza o TAFI (Teste de Aptidão Física Inicial) para selecionar potencias 

talentos para as modalidades esportivas representativas da OM? 
(     ) (     ) 

 

6.5 

COMPETIÇÕES 

FCS_5. Plano de Coordenação Esportiva da Organização Militar: 

 

SIM NÃO 

a. 
A OM possui uma Planificação Anual de Treinamento Desportivo visando à 

participação nas competições desportivas que participa? 
(     ) (     ) 

b. A OM se faz representar em competições esportivas civis? (     ) (     ) 

c. 
A OM possui indicadores de desempenho para avaliar a atuação nos jogos 

desportivos que participa? 
(     ) (     ) 

d. 

Quantos militares atletas e/ou técnicos foram convocados anualmente para as equipes 

desportivas da (o): Coloque a quantidade entre os parênteses. 

(     ) Bda ou RM 

(     ) DE 

(     ) C Mil A 

(     ) (     ) 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(     ) Exército (CDE) 

 

6.6 

APOIO E INVESTIMENTO 

FCS_6. Apoio ao treinamento esportivo (marque com “X”): 

 

SIM NÃO 

a. 

Anualmente; a OM adquire uniforme e material de treinamento esportivo? 

      

Não Precariamente Regular Bom Muito bom Excelente 

 

(     ) (     ) 

b. 

A OM apoia com reforço alimentar as equipes desportivas? 

      

Não Precariamente Regular Bom Muito bom Excelente 

 

(     ) (     ) 

c. 

A OM realiza investimento nas instalações esportivas? 

      

Não Precariamente Regular Bom Muito bom Excelente 

 

(     ) (     ) 
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Anexo 2 - Relatório Técnico de Análise Nr 1/2016 
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3. Metodologia 

Participaram deste estudo 10 organizações militares vocacionadas para a atividade 

operacional e ensino localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Os participantes do estudo 

receberam orientações por e-mail e em caso de dúvidas poderiam entrar em contato por 

telefone. Todos eram militares, oficiais e responsáveis pela infraestrutura esportiva de sua 

organização militar (OM). O presente protocolo experimental foi aprovado pelo Vice-

Presidente da Comissão de Desportos do Exército, sendo discutido e elaborado por um grupo 

de 11 gestores esportivos. 

O estudo delimita-se geograficamente à cidade do Rio de Janeiro pelo fato do presente 

autor conhecer as instalações esportivas aqui analisadas. Esta facilidade possibilitou a 

confirmação das respostas dos dados amostrais e, deste modo, validar a veracidade das 

respostas interpretadas pela ferramenta de avaliação aqui proposta. 

 

3.1 Protocolo 

O estudo foi realizado em três etapas. Na primeira fase o gerente pelo projeto apresentou 

os itens que constituiu o questionário e o banco de dados a ser aplicado. Na fase seguinte, foi 

novamente apresentada aos gestores esportivos os documentos anteriores, porem já 

modificados, cujo objetivo era definir os novos pesos de cada Fator Crítico de Sucesso pelo 

Método de Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process), chamado AHP. Na última fase 

foram enviados os dois documentos de pesquisa (Questionário de Percepção e Banco de Dados 

da Infraestrutura Esportiva), após o envio por e-mail, os participantes responderam ao estudo 

no prazo estabelecido de uma semana.  

A primeira fase teve por objetivo discutir com os 11 gestores esportivos os itens 

propostos do questionário de percepção e da confecção do Banco de Dados de Infraestrutura 

Esportiva e desta forma, definir os Fatores Críticos de Sucesso que envolvem o Pilar 6 adaptado 

do SPLISS. 
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A segunda fase envolveu a participação simultânea de todos os gestores esportivos da 

Comissão de Desportos do Exército (CDE). Neste momento, foi apresentado o Método de 

Análise Multicritério de tomada de decisão, denominado AHP, onde foi realizada uma 

comparação por paridade de todos os Fatores Críticos de Sucesso elencados e estabeleceu-se o 

peso de cada FCS e de seus critérios que constituíram o questionário de percepção. 

Na última etapa, foram escolhidas 10 organizações militares na cidade do Rio de Janeiro 

e enviado por e-mail o questionário de percepção e o banco de dados aos militares responsáveis 

pela infraestrutura esportiva destas OM. Todas as orientações foram realizadas no e-mail, bem 

como repetidas na página inicial destes dois documentos. 

Após o recebimento das respostas, foi realizada a tabulação dos dados a fim de se 

verificar as dúvidas e sugestões dos respondentes, bem como estabelecer uma classificação das 

Organizações Militares participantes. A pretensão futura é que, após a validação desta 

ferramenta de análise e a implementação de modificações necessárias, ela possa ser aplicada 

em todas as Organizações Militares do Brasil. 

 

3.2 Questionário e Banco de Dados 

O questionário caracteriza-se por ser estruturado, fechado e adaptado. Foi 

confeccionado por este pesquisador e baseado nos fatores críticos de sucesso extraídos do Pilar 

6 do modelo SPLISS e adaptado à realidade da infraestrutura e política esportiva do Exército 

Brasileiro, conforme se apresenta na seção Anexo - Questionário de Percepção da Infraestrutura 

Esportiva da OM”. Como pode se observar neste quadro, foram estabelecidos 23 indicadores 

de desempenho de caráter dicotômico (“Sim” ou “Não”), todos com pesos específicos de 

importância e distribuídos em 6 (seis) Fatores Críticos de Sucesso (FCS): 

 FCS_1: Condições Gerais 

 FCS_2: Manutenção e Controle 

 FCS_3: Transporte 

 FCS_4: Projetos 

 FCS_5: Competições 

 FCS_6: Apoio e Investimento 
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O Banco de Dados confeccionado no programa Excel foi dividido por praças desportivas 

distribuídas em 10 planilhas diferentes (Figura 1) descritas em 68 tipos de instalação esportiva, 

conforme se apresenta no Quadro 1. Ressalta-se que na praça desportiva “Sala de 

Musculação_Alojamentos” são investigadas também infraestruturas de fisioterapia, área de 

vestiários, cozinha e apoio médico. 

 

Praça Desportiva Quantidade de descrições de instalação esportiva 

Piscina 10 

Quadra de Voleibol 05 

Quadra Esportiva 09 

Campo de Futebol 06 

Pista de Atletismo 10 

Quadra de Tênis 04 

Estande de Tiro 06 

PPM_Esgrima_Lutas 06 

Hipismo 02 

Sala de Musculação_Alojamentos 10 

Total 68 

Fonte: elaborado pelo autor 
Quadro 1: Quantidade de descrições inseridas em cada praça desportiva 

 

A descrição das praças desportivas existentes foi baseada em levantamento realizado 

em estudo anterior e complementada por MAZZEI et. al. (2012) que descrevem as seguintes 

características para os centros de treinamento:  

 Instalações com equipamentos esportivos de alta qualidade;  

 Possuem estrutura de alojamentos; com áreas de estudo e de convivência;  

 Dispõem de um órgão de gestão administrativa próprio;  

 Contam com uma equipe técnica esportiva multidisciplinar;  

 Dispõem no local de departamentos científicos e de investigação; e 
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 Dispõem de um centro educacional; próximo ou na própria instalação. 

Para fins de definição de termos no estudo atual e poder selecionar as infraestruturas 

esportivas analisadas, define-se infraestrutura do esporte como a construção física e 

organizacional primária necessária para facilitar a participação do esporte (HALLMANN et. 

al.; 2012). 

O militar respondente, ao abrir o Banco de Dados ou inventário de infraestrutura 

esportiva confeccionado no programa Excel, obrigatoriamente leu todas as instruções de 

preenchimento que se encontra na primeira planilha: “Orientação Geral”. O próximo passo 

consiste de, nas planilhas seguintes, localizar o nome de sua Organização Militar. Na parte da 

esquerda foram listadas todas as Organizações Militares selecionadas para este estudo (Figura 

1).  

Na parte superior estão descritos os possíveis tipos de instalações esportivas existentes 

na praça desportiva. Para se explorar como exemplo, apresenta-se na Figura 1 a praça desportiva 

da modalidade voleibol descrita por meio de 05 (cinco) tipos de quadras (Quadra de Vôlei 

coberta piso de madeira; Quadra de Vôlei coberta piso de cimento; Quadra de Vôlei descoberta 

piso de cimento; Quadra de Vôlei descoberta piso de grama; e Quadra de Vôlei de Areia), onde 

o respondente deve verificar qual tipo e quantidade de quadra que ele possui na sua OM e 

preencher a célula. 

Como pode se observar na Figura 1, na parte inferior estão apresentadas 10 planilhas 

que descrevem as praças desportivas: piscina, quadra e arena de voleibol, quadra polivalente 

(handebol, basquetebol e futebol de salão), campo de futebol, pista de atletismo, quadra de tênis, 

estande de tiro, pista de pentatlo militar, hipismo, musculação e alojamentos. 
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Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 1: Planilha de descrição da praça desportiva Quadra de Voleibol 

 

Após o preenchimento da planilha e devolução da mesma, foi possível estabelecer um 

inventário minucioso do tipo e quantidade de instalação esportiva para cada modalidade atlética 

aqui evidenciada. 

 

3.3 Sistema de Pontuação 

Com o intuito de ranquear as OM e as instalações esportivas foi desenvolvido um 

sistema de pontuação. No Questionário de Percepção da Infraestrutura Esportiva da OM 

(ANEXO 1) foi estabelecido para cada FCS e respectivos critérios adjacentes um peso. Este 

peso foi determinado pelo método AHP. A determinação de novos pesos foi necessária, pois 

novos critérios foram estabelecidos para este estudo e outros foram adaptados do Pilar 6 do 

SPLISS que analisa as “Instalações Esportivas”. Não seria coerente aplicar os mesmos pesos 

do estudo que originou o SPLISS, considerando que o ambiente esportivo e política de incentivo 

de esporte do Exército Brasileiro eram notadamente distintas do estudo original. 

O Processo Analítico Hierárquico (AHP - Analytic Hierarchy Process) foi 

originalmente proposto por Saaty (SAATY, 1991), tendo seus fundamentos matemáticos 

aprofundados e ampliados em estudos posteriores. O AHP é uma ferramenta de apoio à tomada 

de decisão que permite identificar a melhor alternativa em um grupo de opções, tendo em vista 

critérios pré-definidos de seleção. Pode-se dividir o AHP em três etapas: organização do 

problema em uma estrutura hierárquica; comparação pareada entre elementos posicionados em 
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pesos de 1 a 9; e análise das matrizes de comparações geradas por meio do cálculo de 

autovetores e autovalores principais, e de indicadores de desempenho deles derivados. 

Os pesos indicam o seu nível de importância segundo a análise dos decisores (Gestores 

Desportivo da CDE) do processo de tomada de decisão por meio da análise multicritério, ou 

seja, quanto maior o peso, mais importante é o critério. Deste modo, foi possível estabelecer os 

seguintes pesos para os FCS (Quadro 2) e para os critérios adjacentes (Quadro 3): 

FCS Peso 

FCS_1 9 

FCS_2 7 

FCS_3 4 

FCS_4 5 

FCS_5 8 

FCS_6 6 

Fonte: elaborado pelo autor 
Quadro 2: Pesos determinados para os FCS 

 

 

 

Peso dos Critérios de cada FCS 

Critério 
a 

Critério 
b 

Critério 
c 

Critério 
d 

Critério 
e 

FCS_1 6 4 5 3 7 

FCS_2 5 4 7 6 X 

FCS_3 7 6 4 5 X 

FCS_4 6 5 7 X X 

FCS_5 7 5 6 4 X 

FCS_6 6 5 7 X X 

Fonte: elaborado pelo autor 
Quadro 3: Pesos determinados para os critérios adjacentes dos FCS 

Com o intuito de estabelecer uma classificação para cada tipo de área desportiva e, 

consequentemente para cada Organização Militar, foi, também, estabelecido um sistema de 
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pontuação para todas as dez (10) praças desportivas distintamente. No Quadro 4 apresenta-se 

um exemplo da descrição de praça desportiva “Piscina” e a correspondente pontuação e 

conceito estabelecidos. 

Descrição da Praça Desportiva Pontuação Conceito 

Piscina de 50m aquecida (coberta) 9 Ideal 

Pista de Natação Utilitária do Pentatlo Militar 9 MB 

Piscina de 50m aquecida (descoberta) 9 MB 

Piscina de 50m não aquecida (coberta) 8 MB 

Piscina de 50m não aquecida (descoberta) 7 B 

Piscina de 25m aquecida (coberta) 8 MB 

Piscina de 25m aquecida (descoberta) 7 B 

Piscina de 25m não aquecida (coberta) 6 B 

Piscina de 25m não aquecida (descoberta) 5 M 

Piscina Recreativa 4 R 

Fonte: elaborado pelo autor 
Quadro 4: Descrição da praça desportiva “Piscina” e a correspondente pontuação e conceito 

estabelecidos 

 

3.4 Explicação do Sistema de Cálculo Estabelecido 

Cada FCS analisado recebe uma pontuação geral. Esta pontuação é baseada no 

quociente entre o percentual total de pontos obtidos e o total máximo de pontos que poderiam 

ser atingidos, conforme se demonstra no Quadro 5 e realçada com a cor vermelha.  

Após se obter um escore percentual global para cada FCS é calculado a consolidação de 

todos FCS levando-se em consideração a soma de todos eles. A pontuação percentual final é 

calculada e pode variar de 0% a 100%. Esta gama de 100% foi dividida em uma escala de cinco 

níveis, com uma faixa de 20 pontos percentuais entre cada categoria, conforme se apresenta no 

Quadro 6. Por meio deste Quadro é possível classificar a Organização Militar e fornecer uma 



47 

 

 

 

radiografia da qualificação das áreas desportivas distribuídas no Brasil. Neste sentido, esta 

visualização possibilitará ao comando do Exército Brasileiro detectar a qualidade do parque 

desportivo das OM e, deste modo, priorizar investimentos de reforma estrutural e estabelecer 

convênios com instituições esportivas e governamentais. 

Pilar 6: Instalações Esportivas 

6.1 W 
FCS_1. Há instalações esportivas; onde os atletas possam 

treinar sob boas condições; incluindo: 

Pontos 

(0 a 5) 

Pontos 

Parciais 

Total 

a. 6 - Departamento de Educação Física (DEF) com instalação física 3 3x6=21 

b. 4 - Alojamento de visitante  2 2x4=10 

c. 5 - Proximidade de apoio médico 1 1x5=5 

d. 3 - Existência de cooperação esportiva com a universidade 1 1x3=4 

e. 
7 

- A OM possui um OTFM e Sgt de TFM com curso de Educação 

Física da EsEFEx 

0 0x7=0 

Propriedade Distributiva da multiplicação em relação a Soma: 

( Ponto de cada critério x Peso (W) de cada critério) 

Total: 

 
 

40 

Pontuação máxima (= Peso para cada FCS x 5 = 25 x 5 = 125)              MAX: 125 

Pontuações = % total de pontos / MAX 

                                                                Total de pontos no FCS_1 (%) 

 

40/125 = 32% 

Fonte: modificado De Bosscher et. al. (2008) 
Quadro 5: Exemplo de Avaliação do Fator Crítico de Sucesso_1 e pontuação obtida 

 

Escore Total Obtido Nível da Classificação Designação 
80,1 a 100% IE muito bem desenvolvida MB 
60,1 a 80,0% Bom nível de desenvolvimento B 
40,1 a 60,0% Moderado nível de desenvolvimento M 
20,1 a 40,0% Razoável nível de desenvolvimento R 

0 a 20,0% Pouco ou nenhum desenvolvimento P 
Fonte: modificado De Bosscher et. al. (2008) 
Quadro 6: Classificação da OM baseada no somatório de todos os escores percentual global 
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4. Estatística 

A análise estatística foi realizada no programa Statistica 7.0. A distribuição não-

paramétrica dos dados foi testada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Foi aplicado o Teste de 

Kruskal-Wallis para testar a igualdade dos FCS (FCS_1 ao FCS_6) obtidos pelas OM, bem 

como para testar a igualdade do desempenho geral das Organizações Militares (OM_1 a 

OM_10) estudadas, considerando as médias dos pontos obtidos nos FCS. O nível de 

significância foi de p < 0,05. 

5. Resultados 

A seguir, é apresentada a pontuação geral dos Fatores Críticos de Sucesso de cada 

Organização Militar participante, bem como dos critérios adjacentes. Ressalta-se que a 

pontuação máxima é 100 e a mínima é zero para cada FCS (Quadro 7). Cabe citar que as OM_1, 

OM_2 e OM_3 são de natureza educacional e as demais são vocacionadas para o preparo e 

emprego operacional.  

 

OM FCS_1 FCS_2 FCS_3 FCS_4 FCS_5 FCS_6 
Pontuação 

Total 

Conceito 

da OM 

OM_1 100.00 81.82 100.00 72.22 100.00 88.89 90.49 MB 

OM_2 63.20 72.73 100.00 33.33 94.91 84.44 74.77 B 

OM_3 68.00 0.00 100.00 0.00 5.82 14.44 31.38 R 

OM_4 30.40 0.00 100.00 0.00 5.09 14.44 24.99 R 

OM_5 62.40 68.18 74.55 38.89 62.55 60.00 61.09 B 

OM_6 44.00 0.00 79.09 0.00 8.00 0.00 21.85 R 

OM_7 22.40 0.00 83.64 38.89 10.62 26.67 30.37 R 

OM_8 20.80 0.00 83.64 27.78 10.47 7.78 25.08 R 

OM_9 61.60 27.27 60.91 0.00 46.51 14.44 35.12 R 

OM_10 30.40 0.00 47.27 38.89 40.69 0.00 26.21 R 

Fonte: elaborado pelo autor 
Quadro 7: Pontuação de cada FCS e pontuação total e conceito da OM 
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No Quadro 8 é mostrada a pontuação obtida em cada critério dos FCS. Os dados variam 

entre 0 e 0.5, respectivamente pontuação mínima e máxima para estes itens. 

OM FCS_1 FCS_2 FCS_3 FCS_4 FCS_5 FCS_6 

Critério a. b. c. d. e. a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. a. b. c. d. a. b. c. 

OM_1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 

OM_2 0.4 0 0.4 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 

OM_3 0.3 0.3 0.4 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0.1 

OM_4 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 

OM_5 0.3 0.3 0.4 0 0.4 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.2 0.3 0.3 0.3 

OM_6 0 0 0.4 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 

OM_7 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.5 0.5 0.3 0.3 0 0 0.5 0 0 0 0.3 0 0.2 0.2 

OM_8 0.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.3 0.3 0 0.5 0 0 0 0 0.3 0 0 0.1 

OM_9 0.1 0.4 0.4 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.3 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.4 0.1 0 0.1 

OM_10 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0.2 0 0 0.5 0.5 0 0 0.2 0 0 0 

Média 0.2 0.2 0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 8: Pontuação não-normalizada de cada critério obtido pelas Organizações Militares 
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Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 3: Pontuação de cada critério obtido pelas Organizações Militares 

 

A Figura 3 apresenta a pontuação obtida por cada OM nos seis fatores críticos de sucesso 

elencados. Neste quadro é possível observar de forma geral o desempenho das OM nos fatores 

considerados e, visualmente, a distribuição dos FCS. 

A análise exploratória foi realizada a fim de se obter a média do conjunto de dados. Na 

Figura 4 é apresentada a distribuição dos dados por meio da média e do desvio-padrão dos FCS 

para todas as OM, cujos resultados (em pontos) foram: FCS_1=52.3; FCS_2=25; FCS_3=82.9; 

FCS_4=25; FCS_5=38.5; FCS_6=31.1.  
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Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 4: Comparação da média de pontuação normalizada dos FCS obtidos para todas as OM. * p 
< 0,05 em relação à pontuação dos FCS (FCS_1 ao FCS_6). 
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Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 5: Comparação da pontuação geral obtido pelas OM. * p < 0,05 em relação à pontuação obtida pelas 
Organizações Militares (OM_1 a OM_10). 
 

O FCS_3 (p < 0,0003) apresentou maior pontuação em relação aos demais (Figura 4).  

A OM_1 (90.49 pontos) e OM_2 (74,77 pontos) apresentaram maior pontuação geral 

que as demais Organizações Militares (Figura 5) para um p<0,05. 

As informações descritas no Anexo 2 inserida na Seção de Anexo, foram extraídas do 

Banco de Dados de Infraestrutura Esportiva das Praças Desportivas. Neste anexo descreve-se a 

pontuação alcançada pelas dez Organizações Militares que constaram da amostra do presente 

levantamento de Infraestrutura Esportiva, bem como a pontuação obtida por praça desportiva. 

Recorda-se que esta pontuação tem a sua concepção exemplificada no Quadro 4, onde 

se descreve a praça desportiva e a correspondente pontuação e classificação estabelecida. Nota-

se que as Organizações Militares avaliadas apresentam a Quadra de Voleibol (136 pontos), a 

Quadra Esportiva (114 pontos) e a Sala de Musculação_Alojamentos (547 pontos) como as 

instalações esportivas com as melhores pontuações. 

 


