Organização de
Eventos Esportivos
O professor, mestre em Educação e
doutor Davi Rodrigues Poit é o autor
de Organização de Eventos Esportivos
e do Cerimonial e Protocolo Esportivo.
Na introdução da obra, o autor diz: “O
leitor encontrará no livro o resultado
de muitos anos de pesquisas bibliográficas, observações críticas e trabalhos
práticos na área. O objetivo principal
foi oferecer uma fonte confiável de
estudo e consulta.
É do domínio geral que só a prática é
insuficiente na exigente sociedade em
que vivemos. Assim, nesta obra ofereço um pouco da minha experiência
e apresento uma estrutura teórica,
imprescindível ao desenvolvimento
cognitivo e profissional para quem
quer atuar bem na área de realização
de eventos e, em especial, eventos
esportivos.
Só as informações históricas, técnicas
e administrativas, como as fornecidas
no livro, não são suficientes para o sucesso de um evento. Elas devem estar
aliadas ao bom senso, à experiência e
à ética profissional. Ética que, a meu
ver, significa cumprir o que foi combinado, respeitar seus interlocutores,
não invadir o espaço dos outros, reconhecer as entidades e, principalmente,
manter uma conduta impoluta.”
Os eventos possuem suas origens
na antiguidade e vivenciam diversos
períodos da história da civilização
humana, chegando até nossos dias.
Nesse caminho foram marcantes as
influências econômicas, sociais e políticas das sociedades representativas
de cada época e que podem ser observadas nos nossos dias. Tornaram-se, hoje, uma importante atividade
econômica, esportiva e social, fatores
que fazem deles um acontecimento
que merece um refinado tratamento
profissional.
O evento surge da capacidade do
homem de criar, nasce com uma
ideia, muitas vezes simples, que vai
ganhando contornos chegando a
atingir proporções internacionais. Atualmente, é um veículo de comunicação
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de forte apelo em todas as camadas
sociais. Pode-se defini-lo da seguinte
maneira: evento é um acontecimento
previamente planejado, com objetivos claramente definidos e tem um
perfil marcante: esportivo, social,
cultural, filantrópico, religioso, entre
outros. Sua realização obedece a um
cronograma e uma de suas metas é
a interação entre seus participantes,
público, personalidade e entidades.
Uma outra definição pode ser: evento
é um conjunto de ações profissionais
previamente planejadas que segue
uma sequência lógica de preceitos
e conceitos administrativos, com o
objetivo de alcançar resultados que
possam ser qualificados e quantificados junto ao público-alvo.
A manifestação do homem, através de
eventos, é uma necessidade histórica
e exemplos de grandes eventos da
humanidade existem aos milhares.
Provavelmente, a existência do evento tenha vindo da necessidade do
homem congregar pessoas, viver em
grupos, compartilhar emoções, comemorar vitórias, homenagear feitos
memoráveis, entre outros.
A maior contribuição na organização
de eventos esportivos vem dos Jogos
Olímpicos. Foram 1170 anos de Jogos
Olímpicos, que começaram em 776
a.C. (antes de Cristo), e só terminaram
no ano 393 d.C, quando a Grécia foi
conquistada pelos romanos.
Acredita-se que os Jogos Olímpicos
foram os primeiros eventos esportivos
com critérios organizacionais detalhados servindo, desse modo, de modelo
para várias festas esportivas da época
e padrão técnico e organizacional
para a maioria dos eventos antigos e
contemporâneos.
Os Jogos Olímpicos só recomeçaram em
1896, pelas mãos de Pierre de Frédy, o
barão de Coubertin, que também criou
o Comitê Olímpico Internacional (COI), e
o Brasil terá a possibilidade de organizar
os Jogos de 2016, no Rio de Janeiro.
Diz o autor Davi Rodrigues Poit:
“Quando as pessoas vão assistir ou
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participar de um evento, esperam
algum tipo de retorno. Entre as possíveis expectativas estão as seguintes:
alegria, ambiente familiar, civismo,
competição, confronto, coragem,
criatividade, dedicação, dinamismo,
disputa, encanto, entretenimento,
espetáculo, felicidade, fantasia, glamour, interação, justiça, realização,
reconhecimento, satisfação pessoal,
ser sorteado, sinergia, solidariedade,
superação e surpresa.
Mas, quando você for a um evento e
o mesmo não satisfizer nada do que
foi relacionado há pouco, não lhe
agradar, aplique a fórmula dos quatro
Ss: surgir, saudar, sorrir e sumir.”
Hoje em dia, quando está se tornando
cada vez mais importante a economia
criativa que repousa entre outras
coisas nos eventos esportivos e no en-

tretenimento, torna-se extremamente
importante o profissional que pode ser
chamado de gestor de eventos ou
como o chamam nos Estados Unidos
da América (EUA), administrador de
eventos.
Esse profissional é responsável por
muitas áreas associadas à realização de um evento, incluindo a administração apropriada, segurança,
programação, vendas, patrocínio,
anúncios, orçamento, administração
de inventário etc.
Bem, caso você pense em ser um
gestor de eventos ou pelo menos
saber o que solicitar a um deles, caso
queria organizar algum, é muito propício que leia Organização de Eventos
Esportivos, porque adquirirá muito
conhecimento específico sobre como
ser bem-sucedido na empreitada.
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Na apresentação de Cerimonial e
Protocolo Esportivo, a profa. Antonia
Maria Canton, doutora em Turismo,
Lazer e Eventos, destaca: “Para os que
conhecem o autor, seja como atleta,
profissional renomado, palestrante
ou docente do ensino superior, acaba
redescobrindo-o como um pesquisador ávido nos caminhos dos saberes.
Observe-se que a área de eventos é
inesgotável em suas variáveis e possibilidades de investigação e estudos;
assim, o investimento científico de
Davi Rodrigues Poit, notadamente
através de suas variadas publicações
e livros sobre o assunto, tem sido um
instrumento de crescimento e valorização para este campo profissional.
A certeza que trago de uma grandeza
e importância acadêmica é baseada
na oportunidade que tenho tido de
acompanhar sua carreira como profissional e docente no setor de gestão
do esporte.
A possibilidade de integrar sua teoria
à prática, em suas falas e publicações,
confere a ele credibilidade e entusiasmo que contagiam os atuais e futuros
profissionais da área.”
Na introdução do livro de Davi Ro-

drigues Poit, a diretora do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento da Comunicação, Capacitação Profissional
e Empresarial (IBRADEP), Gilda Fleury
Meirelles, explica: “As relações governamentais, empresariais e sociais
deste novo século estão baseadas
nos princípios da cidadania e da civilidade, motivadas pela globalização da
informação.
Para a viabilização dos contatos e
a finalização dos negócios, é fundamental que o relacionamento entre as
pessoas e as empresas seja embasado
na moral, na ética, na organização e na
transparência. Aí está a importância
do protocolo, do cerimonial e da
etiqueta, já reconhecidos pelos empresários e administradores públicos,
que se dedicam com maior eficiência
e eficácia ao aperfeiçoamento dos
conhecimentos e à arte da convivência humana. Um evento ou encontro
sem regras definidas é o início de uma
história sem planejamento e fadada
ao insucesso.
As leis do protocolo, as regras do
cerimonial e as normas da etiqueta
demonstram sua importância nessa
hora, na qual opiniões são trocadas e
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