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RESUMO
Este estudo avaliou a reputação de uma confederação esportiva sob o olhar de seu
público interno, representado por três categorias de stakeholders, reconhecendo que
o ambiente esportivo nacional necessita de insumos e incentivos para passar suas
organizações esportivas, da fase de ‘associação esportiva’, sem fins econômicos (com
diretorias voluntárias), para uma etapa profissionalizada. Diante dos megaeventos
que vêm acontecendo no país, em especial os Jogos Olímpicos Rio 2016, torna-se
necessária a criação/aplicação de modelos de negócios que permitam o efetivo
desenvolvimento. Esta avaliação visa contribuir para o alcance desta possibilidade, e
trata de avaliar a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos usando o modelo
de avaliação de Reputação Corporativa, criado por Riel e Fombrun, no qual são
avaliados dois tipos de vínculos da atividade humana: o vínculo emocional e o vínculo
racional. Estes vínculos são embasados por categorias propostas pelo RepTrak Model
do Reputation Institute e cujos indicadores foram adequados para aplicação junto à
instituição avaliada. O público que respondeu aos instrumentos avaliativos do estudo
foi o público interno, composto por atletas, treinadores e funcionários, tendo em vista
oferecer subsídios e informações à instituição esportiva, para que a mesma possa
promover o alinhamento das ações institucionais, aos interesses dos stakeholders.
Foi constatado pelos respondentes que o vínculo emocional dos funcionários é forte
e que o vínculo racional também é forte, enquanto atletas e treinadores demonstram
vínculo emocional elevado e vínculo racional mediano. Estes resultados apresentamse como fatores de fácil solução para a promoção do alinhamento junto a estes grupos
de stakeholders. Sendo esta avaliação uma inovação nesta área de atividades, e
entendendo a importância da prática de identificação de demandas para diferentes
públicos de interesse, de modo a promover os ajustes necessários, pretende-se que
este primeiro estudo possa ser o fator multiplicador nesta iniciativa, para diversas
organizações esportivas, contribuindo assim para o desenvolvimento esportivo
nacional.
Palavras-chave: Reputação Organizacional. Stakeholders. Vínculo Emocional.
Vínculo Racional.

ABSTRACT
This study aimed at evaluating the reputation of a sports confederation under the point
of view of its workforce, represented by three categories of stakeholders, recognizing
that the national sports environment requires inputs and incentives to transition their
sports organizations from the 'sports association' without economic purposes phase
(with voluntary boards) to a professionalized stage. In face of major events that were
happening in the country, especially the Rio 2016 Olympic Games, it is necessary to
create/apply business models that enable the effective development. This study aims
to contribute to the achievement of this possibility, and to assess the Brazilian
Confederation of Water Sports using the Corporate Reputation evaluation model,
created by Riel and Fombrun, which evaluates two types of human activity bonds: the
emotional bond and rational bond. These bonds are based on categories proposed by
RepTrak Model of the Reputation Institute whose indicators were suitable for
application with the evaluated institution. The audience that responded the study’s
evaluation instruments was the internal public composed of athletes, coaches and
employees, seeking to provide subsidies and information to the sports institution so it
can promote the alignment of institutional actions with the stakeholders’ interests. The
respondents’ noted that the emotional bond of employees is strong and that the rational
bond is strong as well, while athletes and coaches demonstrate high emotional bond
and a median rational bond. These results are presented as easy solution factors for
a better alignment with these stakeholder groups. Since this assessment is an
innovation in this area of activities and understanding the importance of the practice of
identifying demands for different stakeholders in order to promote the necessary
adjustments, this first study intends to be the multiplier factor in this initiative for several
sports organizations, thereby contributing to the national sports development.
Keywords: Organizational Reputation. Stakeholders. Emotional Bond. Rational Bond.
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1 A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS: ORIGEM E
GESTÃO
1.1 A INSTITUIÇÃO
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos foi criada em 21 de outubro
de 1977 e é a instituição que tem por fim administrar, dirigir, controlar, difundir e
incentivar em todo o país a prática dos desportos aquáticos em todos os níveis, por
seu Estatuto (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS,
2014), sendo, portanto, a instituição responsável pelo desenvolvimento dos esportes
aquáticos no Brasil. Com relação ao foco para desenvolver o alto rendimento
esportivo, tem em sua estratégia organizacional o planejamento e desenvolvimento
de ações que visam a melhoria do desempenho de atletas de alto nível, em cinco
esportes aquáticos, por meio do trabalho de equipes multidisciplinares, em diferentes
federações e clubes do país.
Em 1936, a Confederação Brasileira de Desportos e o Comitê Olímpico
Brasileiro disputaram a gerência pela Delegação do Brasil nos Jogos Olímpicos de
Berlim. Ambos eram autônomos, e este fato gerou um confronto público, razão pela
qual o Governo Federal iniciou um processo de intervenção na organização da gestão
esportiva do país (LENK,1982).
Nesta época, o Estado percebeu a necessidade de regulamentar o esporte e
aprovou então a primeira legislação nacional, o Decreto-lei no 3.199/41. Este Decreto
definiu as bases de organização do desporto e criou o Conselho Nacional de
Desportos, órgão que prosseguiria com a regulamentação esportiva no Brasil
(CUNHA, 2013).
Além de ter sido a primeira Lei Orgânica acerca do esporte, tida por muitos
como marco Oficial do Direito Desportivo, o Decreto de 1941 regulou o
desenvolvimento do desporto no Brasil: cada federação poderia se organizar, desde
que respeitasse as regras internacionais de sua modalidade, segundo Souza (2014).
O Conselho Nacional de Desportos produziu 435 deliberações e resoluções e foi
extinto, em 1993, pela Lei no 8.672, denominada Lei Zico (BRASIL, 1993). A
Confederação Brasileira de Desportos era constituída por mais de 100 federações
estaduais e regionais e operava sob a superintendência do Conselho Nacional de
Desportos.
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Em 1979, com o surgimento das Confederações de Ciclismo, Futebol de Salão,
Handebol, Levantamento de Peso, Tênis de Mesa e a de Desportos Terrestres,
segundo determinação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), surgiram
condições para a transformação da Confederação Brasileira de Desportos em
Confederação Brasileira de Futebol. Na ocasião, diversas outras Confederações
foram criadas, para atender às demandas dos esportes de forma mais específica.
A Confederação Brasileira de Natação foi criada em 21 de outubro de 1977
(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NATAÇÃO, 1978), por seu estatuto.
Em 1988, Coaracy Nunes Filho assumiu a Presidência da Confederação
Brasileira de Natação, quando a entidade passou a se chamar Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), pois o então Presidente entendeu que a
instituição deveria trazer em seu nome a representatividade de todos os esportes dos
quais é a gestora. Desta forma, tornou seu nome um símbolo dos cinco esportes que
desenvolve, ampliando-lhes a visibilidade. Esses esportes são: a natação, o polo
aquático, o nado sincronizado, os saltos ornamentais e as maratonas aquáticas
(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NATAÇÃO, 1988).
Na ocasião, o novo presidente iniciou uma nova forma de gestão na
Confederação,

em

continuidade

ao

trabalho

até

então

desenvolvido

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2016). Nesta
mesma época, o Professor Rômulo Noronha assumiu a Direção de Esportes
Aquáticos, dando início a um novo tempo, mais democrático, e com incentivo à
participação da comunidade aquática na gestão da natação, em especial dos
treinadores. Este esporte, poucos anos depois, passou a ser dirigido pelo Professor
Ricardo de Moura, quando o mesmo assumiu a Coordenação Técnica de Natação,
nesta Confederação.
O presidente Coaracy Nunes e o Professor Moura promoveram a prioridade
inicial, até hoje mantida, junto ao conselho de treinadores, de orientar o
desenvolvimento da natação brasileira (NOLASCO et al., 2005) e dos esportes
aquáticos, sob a gestão da CBDA.

1.2 OS PARCEIROS INSTITUCIONAIS
Ao longo dos seus 25 anos de gestão na CBDA, o presidente Coaracy Nunes
conquistou a confiança de investidores para as atividades de esportes aquáticos,
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atraindo para seu primeiro contrato de patrocínio, a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. Desde 1991, esta parceria trouxe as condições necessárias para o
fortalecimento destas modalidades esportivas, e para a conquista de um maior
número de medalhas em Campeonatos Mundiais, em Jogos Pan Americanos e em
Olimpíadas (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2016).
Outras formas de captação de recursos tradicionalmente utilizados por uma
Confederação de Esportes, e que são obtidas pelas vias governamentais legais,
envolveram o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Brasileiro, via Lei Pelé e Lei
Piva. Estes recursos e os demais, oriundos de patrocínios privados, viabilizam viagens
das equipes esportivas a diversos eventos da área, além de propiciarem o uso de
métodos mais avançados de treinamento desportivo, como análises biomecânicas,
treinamento em altitude, análises clínicas, corpo médico permanente, entre outros
(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2016).
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos escreveu seu nome na história
do esporte nacional ao dar o suporte financeiro para que o formato competitivo dos
esportes aquáticos no Brasil pudesse ascender. Além dos Correios, a CBDA conta
hoje com o patrocínio do Banco Bradesco, da Sadia, da Speedo, da Universidade
Estácio de Sá e da Myrtha Pools Company (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS AQUÁTICOS, 2016).
Por solicitação interna do presidente Coaracy Nunes, a CBDA, a partir do início
de 2015, se encontra sob a gestão do Professor Ricardo de Moura, coordenador
técnico de natação na instituição desde 1990. Moura se declara voltado para a busca
de maior retorno aos valores investidos pelos patrocinadores e órgãos nacionais e
internacionais de incentivo ao desporto, por meio de bons resultados obtidos pelos
atletas de alto nível em suas competições, buscando marcar presença institucional
pela obtenção de medalhas e de melhores resultados.
No ano de 2013, foi encomendado pela instituição um estudo sobre:
Planejamento Estratégico de Recursos Humanos da CBDA, estudo este realizado
pela Global Sports Network (GSN). Nos resultados percebidos por esta análise, em
suas conclusões, identifica-se que as melhores condições para o aperfeiçoamento
administrativo, são o alinhamento do planejamento e ações institucionais, aos
interesses dos stakeholders.
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1.3 A GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
No sentido da modernização e melhoria interna, a instituição vem
implementando um modelo de gestão sustentável e, simultaneamente, valorizando a
manutenção dos patrocínios, contando hoje a mesma CBDA com setores de Recursos
Humanos, de Compras, e de Logística, e tendo aperfeiçoado de forma segmentada o
seu Departamento de Finanças.
De acordo com o atual gestor, Prof. Ricardo de Moura, a CBDA, mantém o
modelo de captação de recursos com o qual se desenvolveram as atividades de
gestão desportiva no país e, atualmente, tem interesse em implantar um modelo
administrativo que se utilize de novas tecnologias. Tendo em conta que o avanço dos
estudos da gestão vem trazendo novos métodos para responder a desafios
contemporâneos, a gestão desta organização se torna hoje mais atenta à
sustentabilidade das políticas institucionais.
Com foco no esporte Natação, e com ênfase num olhar mais amplo e
coletivo,foram realizadas ações com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços
prestados aos stakeholders, bem como aperfeiçoar o modelo para tomada de
decisões.Uma das ações de contribuição neste sentido, ocorreu em 2007, com a
criação da Comissão Técnica Permanente de Natação (CTPN), que compõe uma
equipe multidisciplinar de treinadores, médicos, biomecânicos, e profissionais de
áreas afins, tendo estes a função de atuar como gestores das Seleções Nacionais de
Natação em suas áreas específicas.
Complementando as ações do trabalho realizado pela CTPN, a CBDA instituiu
o Conselho Técnico Nacional de Natação (CTNN), órgão responsável por estudar e
elaborar propostas de ajustes e aperfeiçoamento da natação, a serem aprovadas
pelos presidentes de federações em Assembleia anual, com a participação de
representantes de todas as 27 Federações Estaduais.
O CTNN, coordenado pelo Departamento Técnico de Natação da CBDA, em
encontros anuais compostos por cerca de 40 membros/ano, fomenta a revisão e
aperfeiçoamento necessários para nortear os rumos da natação no Brasil. Este CTNN
é responsável pela elaboração anual das normas e critérios técnicos, reestruturação
dos calendários de competição, dos regulamentos técnicos, dos critérios de
convocação de atletas, do estudo para aplicação das regras da Fédération
Internationale de Natation (Federação Internacional de Natação); neste encontro
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formam-se grupos de estudo, por região do país, para que garantam um melhor
desempenho no que concerne ao desenvolvimento esportivo da natação, respeitando
as especificidades regionais.
Simultaneamente a estas ações, vem sendo realizada a contratação de
treinadores, para cuidar dos diferentes programas de natação: um para a equipe
feminina (Professor Fernando Vanzella), um para a equipe masculina (Professor
Alberto Silva) e um terceiro para as equipes da base (Professor Amauri Machado).
Este último passou a participar da equipe da CBDA em 2014, tendo-se apresentado
ao Conselho Técnico Nacional de Natação em outubro do mesmo ano, ao assumir a
Coordenação do Programa para Nadadores Jovens.Estas ações são indicadores de
que a instituição está em busca de melhor atendimento às necessidades e
expectativas dos públicos interessados.
A respeito do cenário das instituições contemporâneas, Riel (2014, p. 7), aponta
um contexto de confrontos:

[...] as empresas modernas operam em cenário cada vez mais
turbulento e confuso, com uma variedade sem precedentes de
pessoas e instituições empenhadas no próprio sucesso, com
interesses no negócio ou que se opõem vigorosamente à própria
existência da empresa.

Subentende-se, nas palavras do autor, a trama complexa de interesses em que
se movem as instituições contemporâneas, identificando, assim, a importância
estratégica de atender as expectativas dos stakeholders1.São essas expectativas que
orientam a instituição a definir em seu planejamento, ações que estejam de acordo
com os interesses de todos os envolvidos, buscando evitar oposições ou desajustes
das ações institucionais, relativamente ao ambiente em que atua.
Existe, de acordo com a percepção da autora, relevância otimizada na decisão
da Confederação em autorizar a realização deste estudo, ao procurar identificar os
sentimentos e percepções dos stakeholders, por meio da Reputação organizacional,
o que permite à mesma, como dito anteriormente, alinhar suas escolhas estratégicas
e ações institucionais, às necessidades de seu público de interesse.

1

Stakeholders são o público de interesse de uma organização tais como funcionários, clientes,
acionistas, ambientalistas, governo e outros segmentos que afetam ou são afetados por suas ações
e políticas.” (CASTRO apud RIEL, 2014).
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1.4 OBJETIVO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Para conhecer os sentimentos deste público, a autora propôs neste estudo
avaliar a Reputação organizacional da CBDA, ativo intangível e mais valioso da
empresa” (CASTRO apud RIEL, 2014), mediante a utilização do modelo Global
RepTrak do Reputation Institute, tanto por vínculo emocional quanto por vínculo
racional.
O presente estudo contempla, portanto, questões que visam possibilitar à
CBDA oferecer melhores condições na promoção do engajamento em suas ações,
alinhando-as aos interesses do seu público alvo. Para isso, o presente estudo busca
conhecer as expectativas e sentimentos dos stakeholders da natação, um dos
esportes sob responsabilidade da Confederação, a cujo público este estudo, por
questão de delimitação, está restrito.
Pretende-se, com o presente estudo, contribuir com a identificação de
demandas que permitam a CBDA ajustar as ações institucionais, aos interesses dos
stakeholders, de forma estratégica, para dar resposta a uma real necessidade da
instituição.
Assim, perante a intenção da autora de realizar esta avaliação, a Direção da
CBDA não só autorizou a sua realização como apoiou, desde 2015, o lançamento do
presente estudo, pois está interessada em conhecer melhor o seu próprio universo,
de forma a construir as condições necessárias a um modelo de administração
estratégica e sistêmica.
Ao longo dos anos na CBDA, avaliações têm sido feitas de modo informal e
com poucos registros, não tendo tido uma prática de avaliação sistemática. Dessa
forma é relevante promover um momento de reflexão interna, alimentado por um
estudo prévio, de modo a apresentar perspectivas que permitam a conjunção de
valores, interesses e necessidades institucionais e sociais. Importa também ressaltar
que expressiva maioria dos stakeholders está envolvida na instituição por
considerável tempo, em anos de suas vidas, o que lhes permite ter conhecimento
sobre

este

ambiente

e

boa

fundamentação

para

sugerir

propostas

de

aperfeiçoamento.
Este estudo constitui também a oportunidade de construir um modelo de
avaliação que permita à CBDA sistematizar suas ações no campo do desenvolvimento
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institucional, para todos os esportes que administra tendo em conta o seu público
interno: atletas, treinadores, e funcionários.
Tendo identificado as demandas do ambiente esportivo profissional em relação
à gestão das organizações esportivas, percebidas ao longo de uma carreira como
profissional do esporte, a autora entende que pode contribuir significativamente para
o desenvolvimento das organizações desse setor.
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2 A REPUTAÇÃO CORPORATIVA
O conceito de reputação corporativa, pertinente para o estudo, e seu
embasamento teórico, são apresentados neste capítulo.

2.1 O CONCEITO DE REPUTAÇÃO
Reputação é o conceito conquistado por um indivíduo ou organização, que
define a forma como a sociedade entende seu prestígio no local onde atua. Segundo
(RIEL, 2014, p.102), a palavra reputação” vem dos termos latinos re, que significa
repetidamente”, e putare, que significa calcular”. Desta forma, reputação significa
literalmente calcular repetidas vezes os prós e os contras a respeito de um tema, uma
pessoa, uma organização ou seus produtos. Trata-se de um processo racional, mas
que também inclui um forte componente emocional.”
Pode ser definida ainda como sendo a maneira pela qual uma organização ou
pessoa é percebida pelos stakeholders (públicos de interesse), permitindo-lhe a
garantia de apoio da sociedade, mesmo em momentos de crise.
Hall (1992) a destaca como um ativo intangível de uma instituição. No artigo
‘Uma Reflexão sobre a tangibilidade da reputação’, Almeida (2009a) afirma que, na
teoria, o conceito mais citado de reputação tem sido de Fombrun e Rindova (1998),
que a entendem como o conjunto das atividades e conquistas de uma organização,
no qual se identifica a condição da mesma em gerar valor para diversos stakeholders.
Para Penteado (2012), é uma concessão obtida pelas organizações, mediante a
entrega feita à sociedade por meio de atitudes institucionais em suas diversas áreas
de atuação, sendo estas compostas por diversos parceiros do negócio, tais como
clientes, acionistas, associações de classe, legisladores, atuação ambiental, entre
outros.
As organizações têm sido avaliadas pelas suas políticas e práticas
institucionais, em diferentes contextos, em qualquer país onde tenham suas
operações (GARDBERG; FOMBRUN, 2002). O relacionamento entre organizações e
stakeholders abrange o conhecimento por parte da organização sobre os interesses
de seus diversos públicos através da troca de informações, identificação de opiniões,
análise de temas relevantes para os parceiros, valores e movimentos sociais e sobre
os diversos motivos que articulam interesses comuns, além das questões que
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abordam os temas: prestação de contas, transparência, meio ambiente e
sustentabilidade.
Quando se fala de reputação corporativa, refere-se a um recurso estratégico
de grande valor para as organizações, por ser intransferível e único. Os pressupostos
teóricos de mensuração de identidade e reputação são vários e distintos e, por esta
razão, o estudo de Almeida (2005) pretendeu explorá-los, na medida em que os
stakeholders internos e externos da organização avaliada constroem sentido sobre a
mesma, refletindo sobre as seguintes interrogações:

Compreender a lógica de construção da reputação não é fácil diante
de questões como: o que leva as pessoas a admirar, respeitar e
confiar em determinadas empresas? Quais comportamentos
organizacionais são mais ou menos valorizados? Quais os impactos
de uma crise empresarial sobre a reputação? Quais os maiores riscos
para a reputação de uma organização? Quais stakeholders têm maior
ou menor poder de gerar valor para a reputação de uma organização?
A reputação impacta o valor de mercado de uma empresa? Uma
empresa pode ter marca forte e reputação fraca ou vice-versa?
(ALMEIDA, 2005, p. 123).

Pesquisas têm demonstrado que uma reputação positiva atua como um ímã,
atraindo investidores, diminuindo custos do capital, trazendo novos consumidores,
retendo atuais compradores, motivando empregados, gerando cobertura favorável da
imprensa, afetando positivamente o conteúdo de análises financeiras (RIEL;
FOMBRUN, 2004).
A reputação de uma empresa é uma vantagem competitiva sustentável que lhe
permite a diferenciação em relação aos concorrentes (ALMEIDA, 2005). De acordo
com a afirmação de Riel (2014), a reputação pode ser percebida por meio da licença
concedida pelo público de interesse para operar sem interferências indesejadas, o
que oferece à organização, diante na sociedade, boas condições para tocar seus
negócios, contando com um espaço isento de preocupações.
Desta forma, contar com boa reputação significa poder trabalhar com o apoio
da sociedade, ou sem interferência para as ações a serem desenvolvidas, tornando
assim esta conquista um bem deveras precioso, já que a sociedade contemporânea
é altamente participativa, interferindo em diversas etapas de ações individuais e/ou
coletivas.

20

Se um dos desafios está em como contabilizar o valor dos ativos intangíveis,
no caso específico da reputação, grande parte dos estudos ainda tem como foco
definir quais variáveis a determinam e qual o melhor sistema de gerenciamento e
mensuração.
Entender a reputação pode, em um primeiro momento, parecer difícil para os
gestores acostumados a tratar de ativos físicos, total ou parcialmente controláveis. A
reputação de uma organização é resultado de sua capacidade de gerar valor para os
diversos stakeholders ao longo dos anos. Trata de uma percepção dos diversos
segmentos de públicos que se relacionam com a organização e se constrói a partir de
múltiplas e diversas fontes de informação e experiência, tendo, como base, ações e
comportamentos da organização. A reputação pode ser entendida como um crédito
de confiança adquirido pela organização, associado a bom nome, familiaridade, boa
vontade, credibilidade e reconhecimento (ALMEIDA, 2009b).
Nos tempos atuais, as organizações desenvolvem um papel muito mais
presente na vida das pessoas, como consumidores ou como membros de
organizações. Para que as pessoas estabeleçam esses vínculos tão estreitos com as
organizações, a reputação destas se tornou algo de grande importância e que pode
atrair ou afastar diversos ‘seguidores’. Essa reputação é socialmente construída, ou
seja, enquanto estão em contato com uma organização, o seu público vai atribuindo
significados a essa organização e o conjunto de significados formará a reputação
dessa empresa (CASTRO, 2008).

2.2 QUEM SÃO OS STAKEHOLDERS E IMPORTÂNCIA DE SUA ATUAÇÃO
De acordo com a definição de Rocha e Goldschmidt (2012), stakeholders são
‘públicos de interesse ou públicos estratégicos’, compostos por pessoas que
influenciam positivamente o êxito de um negócio, pelo alinhamento com o mesmo.
Contudo, este mesmo público pode inviabilizar o bom andamento do negócio,
caso não haja integração entre interesses e procedimentos. Há ainda o conceito
utilizado na proposta de Freeman (1984), onde aponta como stakeholder todo o grupo
ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pelas ações da organização”.
No passado, as empresas consideravam como seus stakeholders os
investidores acionistas e entendiam que apenas tinham o dever de prestar contas de
seus negócios, por intermédiode relatórios financeiros anuais, a esta parcela da
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sociedade. Com o passar do tempo, as empresas se deram conta de que os
investidores não são os únicos stakeholders influentes. Toda a sociedade pode
interferir, de forma positiva ou negativa, para o desenvolvimento de um negócio,
surgindo assim a percepção da necessidade do alinhamento de interesse dos diversos
públicos relacionados ao negócio, tais como clientes, funcionários, fornecedores,
sindicatos, legisladores, ambientalistas ou outros ainda (ROCHA; GOLDSCHMIDT,
2012).
As prestações de contas e relatórios de atividade que, em épocas passadas,
eram os únicos instrumentos de que as instituições se serviam para conciliar
interesses gerais dos stakeholders são, na contemporaneidade, uma parcela destes
instrumentos. Muitos outros foram criados para atender às diferentes demandas dos
demais públicos de interesse, tais como, interesses sociais, cuidados com o meio
ambiente, atenção a funcionários e colaboradores, criação de metas e cumprimento
das mesmas, e outros interesses dos públicos envolvidos que sejam percebidos nos
estudos realizados pelas instituições (ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2012).

2.3 O MODELO GLOBAL REP TRAK DE MEDIÇÃO DA REPUTAÇÃO
CORPORATIVA
O modelo de mensuração de Reputação Corporativa do Reputation Institute,
instituição fundada para avaliação deste tema, denomina-se Global Rep Trak. Este
modelo, foi criado em 1997 pelos professores e pesquisadores Fombrun (New York
University) e Riel (Erasmus University Roterdam), que também fundaram o Reputation
Institute. Segundo a opinião pessoal de Riel (2014, p.103), a reputação pode ser
melhor analisada com a utilização de uma abordagem gestalt como ponto de partida
para mensuração, pois, como explica em seu livro Reputação, o valor estratégico dos
stakeholders (p.103), na psicologia alemã, o termo Gestalt se refere a ‘inteireza’ do
processamento de informações, em cuja teoria subjacente há a presunção de que a
mente de uma pessoa funciona de maneira holística”.
De acordo com Riel (2014),pessoas confrontadas com o nome de uma empresa
tendem a formar uma opinião instantânea, avaliando a reputação automaticamente
como boa, ruim ou feia. Desta forma, há a compreensão de que a reputação pode ser
mensurada apenas pela solicitação a uma pessoa para que ela diga sua opinião geral
sobre uma dada organização.O Reputation Institute utilizou esta abordagem para
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desenvolver a escala de mensuração denominada Pulse (Riel, 2014), detalhada neste
capítulo.
O modelo do Reputation Institute, que atua em 29 países, inclusive no Brasil,
tem a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como sua parceira acadêmica
neste país. No presente estudo, a autora entendeu que este é um modelo válido,
testado e adequado para medir a reputação da CBDA junto aos stakeholders da
natação, na perspectiva de gerar conhecimentos sobre a reputação corporativa desta
organização.
É tido em consideração que o RepTrak Model, até o momento,é o único recurso
no mundo a oferecer dados sobre reputação de empresas em todos os continentes
com mais de uma década de pesquisas. Desta atividade, Riel (2014, p.106) retira as
seguintes conclusões:

1. A reputação pode ser expressa quantitativamente (em uma
escala de 0 a 100).
2. A reputação varia significativamente de acordo com o tipo de
stakeholder, segundo suas relações de interesses.
3. As pontuações de reputação não costumam sair do intervalo
típico do setor específico de atuação da organização.
4. As reputações fortes são estáveis mesmo em momentos de
crise.

O Sistema RepTrak® foi finalizado em 2005-2006 para oferecer aos executivos
um instrumento analítico que poderia ser usado, não somente para acompanhar e
avaliar a percepção das partes interessadas de empresas, mas também permitir uma
compreensão mais abrangente dos drivers– informações subjacentes da reputação,
que provocam apego emocional. O sistema é baseado na medição da reputação
global da empresa usando o Pulse RepTrak® que então decompõe o apego
emocional em um conjunto subjacente de dimensões e atributos, podendo prever os
seus efeitos sobre o apoio das partes interessadas (REPUTATION INSTITUTE, 2016).
Esse construto é formado por quatro conceitos-chave relacionados ao vínculo
emocional: admiração, confiança, bons sentimentos e estima geral. Esses conceitos
são medidos por meio de um construto que indica o Pulse, ou seja, um construto
resultado da resposta dos stakeholders em relação a estas quatro dimensões, que
mostra em que medida os stakeholders ‘sentem’ a organização. O Pulse é o ‘coração’
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da relação entre stakeholders e instituição, e esta medida aponta se há emoções
fortes e onde estas podem ser estreitadas entre as partes (RIEL, 2014).
De acordo com os estudos desenvolvidos pelo Reputation Institute, a reputação
de uma empresa é construída ainda sobre outras sete dimensões racionais a partir
das quais esta pode criar uma plataforma estratégica para a comunicação e
engajamento com seus públicos de interesse. Estas sete dimensões são: produtos e
serviços; inovação; ambiente de trabalho; governança; cidadania; liderança e
desempenho. Foram formuladas a partir de pesquisas qualitativas e quantitativas que
explicam como se mede a reputação de uma empresa, por vínculo racional além do
emocional.
Avaliações positivas ou negativas de cada uma dessas dimensões afetam o
índice Pulse. Além dos drivers, ou antecedentes da reputação, também é necessário
distinguir as consequências da reputação, que podem incluir a intenção de investir em
uma empresa, o desejo de trabalhar nela, a disposição de comprar seus produtos e
serviços, ou de falar bem da organização em geral (RIEL, 2014, p.104).
Essa linha de argumentação foi usada pelo Reputation Institute no
desenvolvimento do Rep Trak Model (Figura 1).
Figura 1 – As dimensões do Rep Track Dimensões

Fonte: RIEL; FOMBRUM (2004).

A Figura 1 é o resultado da medida do vínculo emocional, aferido por
instrumentos aplicados aos stakeholders das diferentes organizações avaliadas.
Demonstra que o Pulse é o construto formado por quatro conceitos que estão ligados
ao vínculo emocional dos stakeholders nas dimensões: estima, admiração, confiança
e simpatia, buscando medir que as partes interessadas sentem a respeito de uma
empresa. O Reputation Pulse é a medida do sentimento dos stakeholders sobre a
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reputação de uma empresa, fornecendo uma avaliação global que aponta a saúde da
reputação desta, calculada pela média das percepções destes quatro indicadores, que
por se tratarem de indicadores emocionais, representam o core (coração) da relação:
público de interesse & instituição.
Desta forma, o Rep Trak Pulse (Figura 2) é o resultado da medida do vínculo
emocional, e apresenta as dimensões racionais identificadas nos estudos do
Reputation Institute, e é aferido por instrumentos aplicados aos stakeholders das
diferentes organizações avaliadas.
Figura 2 - Modelo Pulse Rep Trak

Fonte: RIEL; FOMBRUM (2004).

Com relação ao vínculo racional, de acordo com Riel (2014), as sete dimensões
racionais para medida da reputação são Produto/Serviços, Governança,

Inovação,

Cidadania, Ambiente de trabalho, Liderança e Desempenho.Estas dimensões são
avaliadas por meiodos 23 atributos, que compõem a chamada Mandala RepTrak –
Deep Dive, criada por Riel e Fombrum, (2004) e estão contidos no Quadro 1.
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Quadro 1 - Dimensões racionais e atributos
Dimensões

Atributos
Oferece serviços de alta qualidade
Oferece boa relação custo/benefício

Produtos e Serviços
Garante a qualidade de seus produtos e serviços
Satisfaz as necessidades dos clientes
É uma empresa inovadora
Inovação

Lança produtos e serviços antes dos concorrentes
Adapta-se facilmente a mudanças
Paga seus empregados de forma justa

Ambiente de Trabalho Preocupa-se com a saúde e bem-estar de seus empregados
Oferece oportunidades iguais
É aberta e transparente
Governança

Tem um comportamento ético
É justa na forma de conduzir seus negócios
Protege o meio ambiente

Cidadania

Apoia boas causas sociais
Contribui de forma positiva para a sociedade
É uma empresa bem administrada
Tem um líder forte e respeitado

Liderança

Tem excelentes diretores
Tem visão clara de futuro
É uma empresa lucrativa

Desempenho

Obtém resultados sólidos
Tem perspectiva de crescimento

Fonte: RIEL (2014).

De acordo com Riel (2014), uma empresa pode conquistar o apoio de grande
parte dos stakeholders, e/ou a neutralidade de outros, por meio dos 23 fatores que
concedem à organização o que ele denomina licença irrestrita para operar”.
No Global Reputation Pulse, as medidas reportam-se a percepções de
empresas, relativamente aos principais atributos do Pulse, mas este modelo também
pede aos entrevistados para avaliar as empresas sobre as sete principais dimensões
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e comportamentos de apoio pelo vínculo racional, posto que – lembre-se, o Pulse trata
do vínculo emocional.
Cada uma das sete dimensões da Reputação Corporativa RepTrak™Model
indica a dinâmica desenvolvida para avaliar e apontar caminhos aos quais as
empresas precisam se direcionar se quiserem melhorar a sua reputação.
Entre os drivers da Reputação apontados pelo Brasil Reputation Pulse 2016,
medidos entre janeiro e fevereiro do mesmo ano, encontrados no documento intitulado
‘Tendências de Reputação Corporativa no país’, as dimensões Produtos/Serviços e
Governança se mantêm como os principais drivers de reputação e, de acordo com o
Reputation Institute, a tendência é de nivelamento entre as sete dimensões.
Empresas que são referência em Reputação, devem trabalhar para ser fortes
em todas as sete dimensões. A batalha pela reputação no futuro será travada em uma
plataforma que tem mais do que apenas foco em preço e qualidade dos produtos e
serviços. Os consumidores querem compreender as empresas por trás de suas
marcas e saber sobre a sua história corporativa,que leva a conquistar apoio dos
públicos de interesse.
Podem ser encontrados no site do Reputation Institute, documentos
disponibilizados que apresentam a percepção de consumidores de avaliações
realizadas em diversos países, anualmente, pelo Global RepTrak®100, no qual as
100 empresas globais mais conceituadas e que tenham familiaridade de alto grau, são
avaliadas.
Estes relatórios começaram a ser feitos em 2011, sendo que em 2015 foram
realizadas mais de 61.000 entrevistas a consumidores sobre suas percepções de
empresas, utilizando a Metodologia Padronizada RepTrak®. Os resultados permitem
ao Reputation Institute descrever quais empresas são melhor consideradas pelos
consumidores, quais são os drivers de confiança e apoio dos consumidores e como
as 100 empresas buscam atender as expectativas de seus públicos (REPUTATION
INSTITUTE, 2016).Cabe observar aqui que são identificadas quais as dimensões
antecedentes ou direcionadores da reputação corporativa (RIEL, 2014).
O documento ‘2016 Country RepTrak®’ de 23 Junho de 2016,The Most
Reputable Countries in the World, identifica que os países com melhor Reputação,
apresentam governo eficaz, ambiente atraente, e economia avançada. A Suécia
apresenta pontuação forte para todos os atributos, enquanto a pontuação mais baixa
do Iraque fica no atributo segurança.
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Países com boa Reputação atraem mais turistas e investidores, aumentam
exportações, atraem cientistas e talentos. Reputação forte atrai o apoio de várias
partes interessadas, o que demonstra que é importante para as empresas se
adaptarem às culturas locais, a fim de construir uma excelente reputação, e apenas
as empresas que entendem como ser relevantes a nível local podem construir
reputações fortes.
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3 METODOLOGIA
O terceiro capítulo expõe a metodologia da avaliação, o modelo adotado, a
adaptação do modelo a este estudo, a construção e validação dos instrumentos de
avaliação e o modo de tratamento das respostas dos stakeholders, que são, neste
estudo, os indivíduos ligados ao esporte natação, pertencentes ao público interno da
instituição, a saber os atletas, treinadores, e funcionários da CBDA.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem deste estudo é centrada nos participantes, tendo em vista o foco
da autora em ouvir os diversos públicos de interesse da CBDA. Nessa abordagem o
avaliador vai aos locais onde as atividades acontecem e onde se podem observar as
questões que envolvem o ambiente de trabalho, em busca do valor percebido por
diversos autores, no encontro do ambiente humano em uma avaliação (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Foram assim envolvidos os participantes do programa de natação da CBDA,
de forma a que estes pudessem oferecer subsídios a este estudo, no sentido de
apontar as questões de maior relevância, com relação ao calendário, instalações para
as competições, oferta de vagas de treinamento em novos processos e tecnologias,
especialização do corpo técnico, e outros atendimentos às diversas demandas
constantes do planejamento 2010-2016 da CBDA.
Também se pode considerar esta avaliação como responsiva, no sentido
proposto por Stake (1975), pois o estudo está mais voltado para as atividades do
planejamento 2010-2016 implementado pela CBDA, do que para suas intenções ou
atributos institucionais. Ele também se vincula à abordagem de avaliação responsiva
ao discutir as preocupações e problemas com foco nos públicos de interesse da
organização oferecendo a estes a oportunidade de observar e reagir. Stake (1975)
também afirma que o teste supremo da validade de uma avaliação é a extensão com
que ela aumenta a compreensão da entidade avaliada por parte de seu público
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
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3.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO MODELO
A escolha do modelo RepTrak® se justifica porque o Reputation Institute está
dedicado ao avanço do conhecimento sobre a reputação e porque o mesmo
compartilha as melhores práticas e pesquisas atuais, buscando fazer com que a
reputação seja mais bem analisada, compreendida, e seu entendimento seja
compartilhado. Considere-se, aqui, o fato de que as empresas necessitam de boa
reputação diante de seus públicos de interesse, pois a continuidade de uma empresa
depende do apoio concedido por seus stakeholders, logo é preciso haver confiança e
o entendimento de que a empresa irá cumprir suas promessas para que possa
merecer estima e admiração (REPUTATION INSTITUTE RESOURCE , 2015).
O ponto de partida de mensuração deste objeto de estudo permite que a
reputação seja avaliada, por meio de solicitação a que os respondentes descrevam
sua opinião geral sobre uma organização (RIEL, 2014).
De acordo com a autora, em sua percepção sobre a fase pela qual passa o
mundo atual, a proposta do Global RepTrak é humanizadora, pois traz em si a
preocupação e o interesse sobre o pensamento humano no que tange ao universo
que o cerca, e que vem de encontro a abordagem aqui tratada, que é centrada nos
participantes.Traz uma condição de melhoria da mediação entre indivíduo e
sociedade, numa abordagem que envolve sentimentos em relação aos modernos
temas que tecem as discussões sociais contemporâneas, por meio da relação entre
a conexão emocional, ou Pulse, juntamente com a percepção de conexões racionais
e seus drivers (indicadores subjacentes).

3.3 AS QUESTÕES AVALIATIVAS
Considerando que o objeto deste estudo é a Reputação da CBDA a partir do
olhar dos stakeholders da Natação, a seguir, no Quadro 2, encontram-se os objetivos
propostos no planejamento 2010-2016 para este esporte:
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Quadro 2 - Planejamento das ações da CBDA para o período 2010-2016
1. Elaborar ações que propiciem a divulgação, propagação, promoção e o desenvolvimento
da natação;
2. Criar ações que possam captar novos adeptos para a natação, em valores ainda não
identificados no contexto de competições oficiais, visando alta performance;
3. Elaborar um Calendário Nacional compatível com as necessidades do país e dos
principais eventos internacionais;
4. Elaborar um programa orçamentário compatível com as ações programadas;
5. Elaborar programas que propiciem uma participação efetiva da natação no cenário
internacional;
6. Planejar as ações necessárias para um bom desempenho da natação brasileira nos
Jogos Pan-americanos 2011/2015 e Jogos Olímpicos 2012/2016;
7. Selecionar os atletas brasileiros, indicados pela Comissão Técnica da CBDA segundo
critérios técnicos, físicos e fisiológicos para serem acompanhados ao longo dos ciclos
olímpicos 2010-2012 e 2013/2016;
8. Identificar ações de treinamento, monitoramento, competições nacionais e
internacionais, clínicas e avaliação com vistas ao desenvolvimento técnico dos atletas
para a máxima performance nos Jogos Olímpicos – Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016;
9. Promover ações de capacitação profissional na área técnica;
10. Participação em competições oficiais da Confederação Sul-Americana de Natação
(CONSANAT), Confederação Latina de Natação (COLAN) e Federação Internacional de
Natação (FINA).
Fonte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS (2010).

As questões avaliativas que nortearam o estudo foram:
1) Como a Reputação da CBDA é percebida pelos seus stakeholders?
2) Até que ponto os objetivos do planejamento 2010-2016 da CBDA atendem
as necessidades dos stakeholders?
Na adaptação ao modelo criado pelo Reputation Institute no presente estudo,
alicerçada no valor percebido pelos stakeholders, sua vinculação é mais direta quando
se trata de responder à primeira questão avaliativa, na qual foi feita a pergunta que
permite identificar o vínculo emocional do Pulse RepTrak no Quadro 3 – parte 1.
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Quadro 3 - Dimensões e atributos do estudo – parte 1
Dimensões

Estimaª
Pulse
RepTrack
Vínculo
Emocional –
parte 1

Atributos

Adaptação do Planejamento
2010-2016

Sentimento de respeito e Pulse Rep Trak Model
afeto pela CBDA.
+ Planejamento

Apreciação positiva da CDBA, Pulse Rep Trak Model
Admiraçãoª sua equipe, seu património e + Planejamento
esforço desenvolvido.
Empatiaª

Identificação com a CBDA e Pulse Rep Trak Model
total compreensão da sua + Planejamento
missão.

Crédito na CBDA e segurança Pulse Rep Trak Model
Confiançaª que ela inspira.
+ Planejamento
Fonte: A autora (2016).

Para a segunda questão avaliativa foi feita uma adaptação do RepTrak Model,
seguindo as dimensões racionais propostas pelo Reputation Institute, acompanhando
as ações constantes do planejamento 2010-2016 da CBDA, de modo a avaliar o
impacto global do programa, no que diz respeito aos objetivos propostos para a
natação.
A relação entre as ações planejadas para o período 2010-2016, as dimensões
do Rep Trak Model e as questões elaboradas nos instrumentos para cada categoria
de respondentes, está apresentada no Quadro 3 – parte 2, onde cada um dos itens
acima pode ser identificado. O leitor pode identificar os símbolos:(A + número)
significa a questão aplicada ao atleta + número da questão; (T + número) significa a
questão aplicada ao treinador + número da questão; (F + número) significa funcionário
+número da questão (ver Apêndices A, B e C).
Quadro 3 - Planejamento das ações da CBDA para o período 2010-2016 & Questões
constantes dos instrumentos aplicados aos respondentes – parte 2

1.

Ações de Planejamento

Dimensões RTM

Questões do
Instrumento

Elaborar ações que propiciem a
divulgação, propagação, promoção e o
desenvolvimento da natação;

Produtos e Serviços

A5, T10

(Continua)
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(Conclusão)
Dimensões RTM

Questões do
Instrumento

Criar ações que possam captar novos
adeptos para a natação, em valores ainda
não identificados no contexto de
competições oficiais, visando alta
performance;

Inovação

A7, A8, A9,
T5, T8, T10, F2

Elaborar um Calendário Nacional
compatível com as necessidades do país
e dos principais eventos internacionais;

Produtos e Serviços

A1

4.

Elaborar um programa orçamentário
compatível com as ações programadas;

Governança

A6, T1, T6,
F5, F7, F8

5.

Elaborar programas que propiciem uma
participação efetiva da natação no cenário
internacional;

Produtos e Serviços

T2, T8

Planejar as ações necessárias para um
bom desempenho da natação brasileira
nos Jogos Pan- Americanos 2011/2015 e
Jogos Olímpicos 2012/2016;

Governança

T4

Selecionar os atletas brasileiros, indicados
pela Comissão Técnica da CBDA segundo
critérios técnicos, físicos e fisiológicos
para serem acompanhados ao longo dos
ciclos olímpicos 2010-2012 e 2013/2016;

Produtos e Serviços

A3

Identificar ações de treinamento,
monitoramento, competições nacionais e
internacionais, clínicas e avaliação com
vistas ao desenvolvimento técnico dos
atletas para a máxima performance nos
Jogos Olímpicos – Londres 2012 e Rio de
Janeiro 2016;

Governança

A2, A4, T3

Produtos e Serviços

T9

Produtos e Serviços

Não avaliada

Ambiente de
trabalho, cidadania,
liderança,
desempenho

F1, F3, F4, F6,
T7, T8, UQ

Ações de Planejamento
2.

3.

6.

7.

8.

9.

Promover ações de capacitação
profissional na área técnica;

10. Participação em competições oficiais da
Confederação Sul-Americana de Natação
(CONSANAT), Confederação Latina de
Natação (COLAN) e Federação
Internacional de Natação (FINA).
Questões e dimensões não encontradas no
planejamento, e adaptadas do Rep Trak Model

Fonte: A autora (2016).

Como pode ser observado no Quadro 3, foram identificadas quatro dimensões
dentro do planejamento 2010-2016, e no contexto para adaptação a autora optou por
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avaliar outras dimensões e atributos do modelo Rep Trak pelo fato de que fazem parte
do dia-a-dia da organização, considerando que a abordagem do estudo é centrada
nos participantes e que a mesma considera a realidade das questões que envolvem
o ambiente de trabalho (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).

3.4 DIMENSÕES E ATRIBUTOS
A construção do quadro de critérios e indicadores, coerentemente, também se
inspira no modelo do Reputation Institute, adaptando os conceitos por meio das
dimensões e atributos propostos por Riel (2014), para se adequar ao contexto
estudado da Confederação e suas atividades. A autora introduziu as dimensões do
vínculo racional, destinados a avaliar o alinhamento do planejamento 2010-2016 da
CBDA às expectativas dos stakeholders.
Para percepção adequada da adaptação metodológica ora aplicada, são
apresentados os elementos do planejamento da CBDA para 2010-2016, a partir do
qual foram adaptados os atributos, e criados indicadores, seguidos das questões
específicas. Estes acompanham o dia a dia da Confederação, buscando
identificações sociais e organizacionais em sua construção (Quadro 3 – parte 2).
A adaptação do Pulse RepTrak Model para este estudo referente ao vínculo
emocional, buscou medir o sentimento dos stakeholders pela CBDA usando como
categorias os conceitos de vínculo emocional do Reputation Institute, a saber: Estima,
Empatia, Admiração, Confiança.
Na sequência, a adaptação do Modelo RepTrak referente ao vínculo racional,
buscou medir a percepção (olhar) dos stakeholders, nas dimensões: Produtos e
Serviços, Inovação, Ambiente de Trabalho, Governança Corporativa, Liderança e
Desempenho. A autora registra aqui que a dimensão Cidadania não foi mensurada
neste estudo, por não se encontrar no planejamento 2010-2016 da organização
avaliada: nenhum item específico referente ao mesmo foi avaiado, estando ainda, por
ocasião da aplicação dos instrumentos, interrompidos os investimentos de patrocínios
em projetos sociais, e não havendo na rotina da organização esta área de atividade,
tendo portanto a autora optado pela não avaliação desta dimensão.
Para os conceitos percebidos no planejamento 2010-2016, foram criados
atributos de avaliação referentes à organização em questão, seguindo o modelo do
Reputation Institute e utilizando a sua terminologia (Quadro 4).
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Quadro 4 - Dimensões e indicadores do estudo
Dimensões

Produtos e
Serviços

Atributos

Planejamento de
ações + Rep Trak
Model

Oferece serviços de alta
qualidade* (Treinos de seleção,
Clínicas, Cuidados com saúde,
Uniformes, Hotéis, Transporte,
Alimentação)

Elaboração do
calendário (3)
Programação para
nível internacional
(5),(6),(8),(9),(10)

Garante a qualidade de seus
serviços

Rep Trak Model

Satisfaz as necessidades dos
clientes

Rep Trak Model

É uma empresa inovadora

Promoção desportiva
(1),(2)

Adapta-se facilmente a
mudanças

Rep Trak Model

Paga seus empregados de
forma justa

Não está no
planejamento

Preocupa-se com a saúde e
bem-estar de seus empregados

Rep Trak Model

É aberta e transparente

Orçamento
compatível (4)

Tem um comportamento ético

Rep Trak Model

Presta contas aos stakeholders

Rep Trak Model

Inovação

Dimensões
racionais e
indicadores
Mandala
RepTrack
Vínculo
Racional –
parte 2

Ambiente de
Trabalho

Governança

Cidadania

Tem responsabilidade social e
ambiental
Ausente do
Contribui de forma positiva para planejamento
a sociedade

Liderança

É uma empresa bem
administrada

Ausente do
planejamento

Obtém resultados sólidos*
(Resultados alcançados nas
competições internacionais)

Captar novos adeptos
(1),(2) Bom
desempenho nas
competições (3), (5),
(6), (7), (8), (10)

Tem perspectiva de
crescimento*

Rep Trak Model

Desempenho

Fonte: A autora (2016), adaptação Riel (2014).
Os números se referem às ações do planejamento da CBDA.
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3.5 PARTICIPANTES
Este estudo conta com um instrumento, segmentado por categoria de
stakeholder, compondo o público interno. Foram considerados como público interno
os atletas, treinadores e funcionários, todos vinculados ao esporte natação. A seleção
dos participantes foi realizada de acordo com a facilidade de entrar em contato, e por
livre escolha de participação dos presentes, nos locais onde foram aplicados os
questionários.

3.6 VALIDAÇÃO PRÉVIA DO QUESTIONÁRIO PARA CONSTRUÇÃO
Foram realizados dois encontros com os participantes funcionários da CBDA.
Nestes encontros, foi explanada aos presentes a finalidade, a metodologia do estudo
a desenvolver e foram apresentadas sugestões para as questões do questionário,
com o fim de o melhorar, com acréscimos ou pela eliminação de itens considerados
não adequados.
A primeira reunião com os funcionários da CBDA deu-se a 10 de janeiro de
2016 e a segunda a 10 de março de 2016, sendo que alguns itens foram alterados e
outros ajustados em sua formulação.
Além desta validação inicial junto aos funcionários, os instrumentos foram
também validados pela orientadora deste estudo e por dois especialistas em
avaliação. Contudo, devido à proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e ao
exaustivo calendário pré-olímpico, a autora não pode promover como desejava, a
construção coletiva do instrumento em colaboração com todas as pessoas envolvidas
nas diversas áreas de atuação da CBDA.

3.7 INSTRUMENTO
O instrumento da avaliação foram os questionários (APÊNDICES A, B e C).
Previamente, foi realizada uma entrevista com o supervisor da CBDA para
apresentação do estudo e para saber do interesse da instituição na sua realização,
obtendo a autora deste supervisor, as autorizações necessárias para recolher as
informações pertinentes.
O processo de construção do questionário se baseou na análise de
instrumentos existentes, inspirados pelo modelo do Reputation Institute, e na sua
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adequada adaptação ao contexto deste estudo, em acompanhamento ao
planejamento da CBDA para o período 2010-2016.
Encontram-se

nos

instrumentos

questões

delineando

o

perfil

dos

respondentes, assegurando seu anonimato. Estas questões possibilitaram uma breve
análise sócio-demográfica, que será usada como elemento subjacente para orientar
a análise.
Foram construídas três variantes do questionário, uma para cada tipo de
stakeholder, no sentido de poder avaliar a percepção destes públicos diferenciados
sobre os aspectos da atuação da CBDA que lhes dizem respeito.
A primeira parte do questionário refere-se ao vínculo emocional do participante
em relação à CBDA, abrangendo quatro atributos, identificados por quatro questões
que são iguais nos três instrumentos, posto que a relação emocional contempla os
mesmos temas.
As questões que compõem os questionários são fechadas e a sua sequência
obedece ao seguinte formato: a primeira parte ligada ao vínculo emocional, e podese ver no quadro abaixo seus atributos e definições.

Quadro 5 - Atributos e definições relacionados com o vínculo emocional (Pulse Reptrak
Model)
Atributos

Definições

Estima

Sentimento de respeito e afeto pela CBDA.

Admiração

Apreciação positiva da CDBA, sua equipe, seu património e
esforço desenvolvido.

Empatia

Identificação com a CBDA e total compreensão da sua
missão.

Confiança

Crédito na CBDA e segurança que ela inspira.

Fonte: A autora (2016), adaptado pelo Modelo Rep Trak (RIEL, 2014).

Para a segunda parte ligada ao vínculo racional, foram construídas três
adaptações do questionário, uma para cada tipo de stakeholder, no sentido de poder
avaliar a percepção destes públicos diferenciados sobre os aspetos da atuação da
CBDA que lhes dizem respeito.
Nesta etapa racional, os instrumentos seguiram, em primeira instância, as
ações propostas no planejamento 2010-2016 da CBDA, e foram complementados por
algumas dimensões e atributos vinculados aos conceitos do Rep Trak Model
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identificados pela autora como mais presentes no dia-a-dia da organização, formando
assim uma combinação composta pelas ações do planejamento e por conceitos do
Modelo Rep Trak, para que a Reputação da CBDA possa ser medida como proposto
pelo Reputation Institute.
A última questão para medir o vínculo racional denominada UQ (última
questão), é igual para todos os grupos de stakeholders e está contida na dimensão
DESEMPENHO. A parte do questionário para medir o vínculo racional abrange sete
dimensões e um número de 9 atributos para os atletas, 10 atributos para treinadores,
8 atributos para funcionários, e 1 atributo, citado acima, denominado UQ (última
questão) e aplicado a todos os stakeholders.
Observe-se que os símbolos do quadro abaixo se referem a A – atletas; T –
treinadores; F- funcionários + o número referente a questão do questionário.

Quadro 6 - Definição do Modelo REPTRAK + Planejamento 2010-2016
Dimensões

Atributos

Stakeholders e Instrumentos
Atletas

Treinadores Funcionários

Seleção dos atletas

A3

T7

-

Treinos de seleção

A4,

T1, T3

-

Programação das viagens

A2

T2, T4

-

-

T9

-

Organização dos eventos

A5, A8, A9

T6, T8, T10

-

Calendário dos eventos de
competição

A1

-

Liderança

Boa administração
Direção competente

A6

F8
F4, F5

Governança

Ética e transparência
Accountability

Ambiente de
Trabalho

Condições e melhorias
introduzidas
Convivência

Inovação

Inovar nos serviços e nos
métodos de trabalho

A7

T5

F2

Desempenho

Perspectivas de
crescimento,
Percepção de futuro

UQ

UQ

F7
UQ

Produtos e
Serviços

Formação de técnicos

F6
F8
F3
F1

Legenda: A – Atleta; F – Funcionário; T – Treinador; UQ - Última Questão (comum a todos).
Fonte: A autora (2016).
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No Quadro 7 são sumarizados os itens dos diferentes questionários, de forma
a que o leitor possa compreender melhor o que é específico para cada categoria de
stakeholder.

Quadro 7 - Itens que compõem os instrumentos, por categoriade stakeholder
Instrumentos
Atletas

Parte I - Questões Parte II - Questões
Parte III
V. Emocional
V. Racional
Questões finais
E1, E2, E11, E16

A1 a A9

UQ

Funcionários E1, E2, E11, E16

F1 a F8

UQ

Treinadores

T1 a T10

UQ

E1, E2, E11, E16

Fonte: A autora (2016).

Na primeira e segunda partes dos questionários, os itens são afirmações com
as quais os respondentes indicam o seu grau de concordância, em escala do tipo
Likert, com valores de 1 a 5, desde a discordância total até a concordância total.

3.8 COLETA DOS DADOS
Os instrumentos foram aplicados pela avaliadora, e, quando necessário, foram
auto administrados. Foram pré-testados e a aplicação dos mesmos foi antecedida das
reuniões com a equipe da CBDA, já mencionadas.
A autora considera relevante o registro de que a etapa final desta pesquisa foi
realizada às vésperas dos Jogos Olímpicos Rio 2016, data especialmente complexa
para atletas, treinadores e funcionários. Houve dificuldade no agendamento para
aplicação dos questionários, pois os atletas de mais alto nível estavam envolvidos
com os treinamentos preparatórios para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Da mesma
forma, treinadores e funcionários estavam com pouco tempo disponível em suas
agendas, o que provocou atraso na coleta dos dados. A autora esteve com viagem
marcada para São Paulo, porém não pode aplicar os questionários devido aos atletas
terem sido convocados para evento internacional de treinamento em altitude.
A coleta de dados se deu de diversas formas: presencial, por e-mail e por
telefone, tendo a autora viajado a Belo Horizonte, para aplicação dos questionários
aos atletas e treinadores do Torneio Sudeste das categorias de Juvenil, Júnior e
Sênior 2016, realizado no Minas Tênis Clube, de 6 a 8 de maio de 2016.
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Na aplicação do questionário junto aos atletas e treinadores houve participação
adequada, sendo que, dos100 questionários entregues, 22 questionários não foram
devolvidos. A não devolução foi entendida como compreensível, pois todos estavam
bastante focados no rendimento de suas provas. Alguns treinadores demonstraram
forte interesse em participar, tendo entendido a avaliação como importante e
necessária. Todos os 23 funcionários que receberam o questionário, na sede da
CBDA mostraram-se prontos ao seu preenchimento os devolveram preenchidos. Ao
final, houve 54 atletas, 23 funcionários e 24 treinadores respondentes.

3.9 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados obtidos através da administração dos questionários foram tratados
quantitativamente e analisados por meio da Estatística Descritiva.
Como linha de corte para avaliação das respostas utilizou-se o valor de 50%.
Por se tratar de um modelo já existente, que utiliza valores percentuais, os resultados
do estudo, referentes aos vínculos emocional e racional, foram convertidos em
porcentagens. Foi estabelecido que existe concordância quando o somatório das
respostas Concordo totalmente e Concordo Moderadamente se situar acima de 50%,
ou seja, acima do percentil 50.. Da mesma forma, considera-se que existe
discordância quando o somatório das respostas Discordo totalmente e Discordo
Moderadamente se situar acima do percentual 50.
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4 ANÁLISE DOS DADOS
Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados da aplicação do
instrumento aos participantes atletas, funcionários e treinadores.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
Gráfico 1 – Distribuição dos respondentes por sexo
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Fonte: A autora (2016).

Dos 54 atletas respondentes deste estudo, 16 são do sexo feminino e 38 do
sexo masculino (Gráfico 1). São maioritariamente jovens, sendo que 47 deles têm
entre 15 e 20 anos (Gráfico 2). Contudo, 29 atletas já participam das atividades da
CBDA por um período de 1 a 5 anos e 24 há mais de 6 anos, (Gráfico 3) ou seja, o
seu conhecimento da CBDA não é recente. Pode-se observar (Gráfico 4) que na sua
maioria (40) cursam o Ensino Médio, sendo que 7 ainda estão no Ensino Fundamental
e outros 7 no Ensino Superior.
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Gráfico 2 – Distribuição dos respondentes por idade
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Fonte: A autora (2016).

21 a 30 anos
51 ou mais

Treinador
31 a 40 anos

Com relação aos funcionários/colaboradores, 15 são do sexo feminino e 8 são
do sexo masculino (Gráfico 1). Nove funcionários têm mais de 51 anos e 8 entre 41 e
50 anos (Gráfico 2). Somente 6 funcionários trabalham há menos de 5 anos na CBDA,
sendo que 13 já prestam colaboração há mais de 11 anos (Gráfico 3). A sua formação
acadêmica é de nível superior (28), sendo que 1 possui Mestrado e 9 possuem Pós
Graduação. O único funcionário sem formação superior, está cursando o Ensino
Médio (Gráfico 4).
Gráfico 3 – Distribuição dos respondentes por duração da colaboração com a CBDA
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Dos 24 treinadores, 20 são do sexo masculino (Gráfico 1) e têm uma
distribuição por faixa etária mais variada, tendo 3 entre 21 e 30 anos, 11 de 31 a 40
anos, 4 de 41 a 50 anos e 6 acima de 51 anos (Gráfico 2). A maioria (19) treinadores
já trabalha com a CBDA há mais de 11 anos e 4, entre 6 e 10 anos (Gráfico 3). Todos
têm formação de nível superior, 13 deles com Pós Graduação e 5 com Mestrado ou
Doutorado (Gráfico 4).
Gráfico 4 – Distribuição dos respondentes por formação acadêmica

Fonte: A autora (2016)

4.2 VÍNCULO EMOCIONAL (PULSE REPTRAK MODEL) DOS RESPONDENTES
COM A CBDA
Este estudo buscou conhecer os sentimentos dos stakeholders em relação à
CBDA, por meio da expressão da concordância dos participantes com quatro
afirmações, que visam responder à primeira questão avaliativa deste estudo:
1) Como a Reputação da CBDA é percebida pelos seus stakeholders?
A seguir, são apresentadas as respostas dos stakeholders internos a cada uma
destas questões, agrupadas por categorias, de acordo com o Quadro 3 – parte 1.
A categoria Estima é identificada por (E1) primeira questão do questionário
referente ao vínculo emocional, pela afirmação A CBDA é uma organização digna de
respeito”, onde se mediu que existe concordância das três classes de stakeholders
internos que demonstram reconhecimento de que a CBDA é uma organização que
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merece respeito. O somatório das respostas concordo totalmente

e concordo

moderadamente, situa-se em 71% para atletas, 78% para funcionários e 75% para
treinadores.
Gráfico 5 – Vínculo emocional: estima/respeito
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Fonte: A autora (2016).

A segunda categoria do vínculo emocional, a ADMIRAÇÃO, é avaliada a partir
do quesito E2 do instrumento, segunda questão do questionário para medida de
vínculo emocional: ‘Aprecio a CBDA e sua equipe’, apresentada no Gráfico 6.
Na afirmação E2, observa-se que existe concordância das três classes de
stakeholders internos, situando-se o somatório das respostas concordo totalmente e
concordo moderadamente acima do percentil 50, onde concordam que admiram a
CBDA em 65% dos atletas, em 91% dos funcionários e em 71% dos treinadores.
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Gráfico 6 – Vínculo emocional: admiração
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Fonte: A autora (2016).

Segue-se a apresentação dos resultados relativos ao vínculo emocional
EMPATIA por parte dos públicos internos da instituição. A terceira categoria do vínculo
emocional é avaliada a partir do quesito E11 (número da terceira questão do
instrumento) que mede vínculo emocional: me identifico com a CBDA e as atividades
que desenvolve”. Pode-se observar, no Gráfico 7, uma resposta das três categorias
de respondentes, onde todos se identificam com a instituição, situando-se o somatório
das respostas concordo totalmente e condordo moderadamente acima do percentil
50, no qual pode-se ler que há concordância dos atletas em 76%, há concordância
dos funcionários em 91% e há concordância dos treinadores em 67%.
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Gráfico 7 – Vínculo emocional: Empatia
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Fonte: A autora (2016).

Apresentam-se, em seguida, os resultados relativos ao vínculo emocional
CONFIANÇA por parte dos públicos internos da instituição. A quarta categoria do
vínculo emocional é avaliada a partir do quesito E16 do instrumento (quarta questão
para medida do vínculo emocional): ‘Quando estou no trabalho/treino/evento pela
CBDA sinto-me seguro’, apresentado no Gráfico 8 situando-se o somatório das
respostas concordo totalmente e concordo moderadamente com percentil superior a
50, onde pode-se identificar que há concordância por parte de 66% dos atletas, 91%
dos funcionários e 79% dos treinadores.
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Gráfico 8 – Vínculo emocional: Confiança

Fonte: A autora (2016).

4.3 VÍNCULO RACIONAL DOS RESPONDENTES COM A CBDA
Por meio dos atributos relacionados com o vínculo racional (Quadro 4) buscouse responder à segunda questão avaliativa do estudo:
2) Até que ponto os objetivos do planejamento 2010-2016 da CBDA atendem
às necessidades dos stakeholders?
Esta etapa do estudo corresponde à segunda parte do instrumento, que é
específica para cada grupo de stakeholder, dado haver peculiaridades na forma como
cada grupo vivencia as ações desenvolvidas pela CBDA. Apresentam-se, em primeiro
lugar, os resultados referentes aos atletas. Nos Quadros 8, 9 e 10 pode-se identificar
as opções de respostas constantes dos instrumentos, sendo Concorda, a soma de
concordo totalmente + concordo moderadamente; I – indeciso; Discorda, a soma de
discordo moderadamente + discordo totalmente.
No Quadro 8 vê-se as respostas da categoria Serviços, onde os Atletas
registram sua percepção para o item: ‘o calendário nacional de natação está
compatível com as necessidades do país e dos principais eventos internacionais’ onde
há concordância de 46%, enquanto com relação: ‘às viagens, uniformes transporte e
hotel’ há registro de 39% indecisos para o item.
Na categoria Governança do quadro de critérios deste estudo, a afirmativa: ‘os
atletas foram selecionados segundo critérios estabelecidos pela Comissão Técnica de
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Natação ao longo dos ciclos olímpicos 2009-2012’, há 56% de concordância com o
item, ou seja, mais que a metade dos respondentes. No item da categoria Serviços
que busca medir a afirmativa ‘ações adequadas de treinamento, clínicas, de avaliação
para desenvolvimento técnico dos atletas para 2012-2016’, houve concordância de
54%. No item também relativo a Serviços: ‘os eventos são bem organizados,
proporcionando condições ideais aos atletas para a competição’ houve 63% dos
respondentes que concordaram.
A seguir, dando foco à categoria Liderança, que indica boa administração e
gestão competente, segue o item ‘a CBDA gere com eficiência os recursos de que
dispõe’, onde há concordância de 56%, e para o item da categoria Inovação: ‘a CBDA
é uma organização inovadora pelos métodos e tecnologias que emprega’ pode-se ver
que há concordância de 41% e, o que chama mais a atenção, há 30% de indecisos
para esta afirmativa. Ainda em Inovação, o item ‘novas formas de competição e novos
modelos de treinamento’ existe 44% de concordância, enquanto na afirmativa de
Serviços: ‘foram realizados ajustes na quantidade de provas, no aquecimento,
liberação de resultados e premiação’ regista-se concordância de 57% dos
respondentes.
A questão única (item UQ), aplicada a todas as categorias de stakeholders,
‘tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma organização ainda melhor
sucedida do que no momento presente’ apresenta concordância de 78%.
Quadro 8 – Demonstrativo das respostas aos itens dos atletas (N=54)
Grau de concordância

Condorda Discorda Indeciso

A1 - O calendário nacional de natação está compatível com
as necessidades do país e dos principais eventos
internacionais

46%

37%

17%

A2 - As viagens incluindo uniformes, transporte, hotel e
alimentação estão de acordo com as necessidades da
seleção

46%

15%

39%

A3 - Os atletas foram selecionados segundo critérios
estabelecidos pela Comissão Técnica de Natação ao longo
dos ciclos olímpicos 2009 e 2012

56%

4%

40%

A4 - Ações adequadas de treinamento, clínicas, de
avaliação para o desenvolvimento técnico dos atletas para
Londres 2012 e Rio 2016 foram realizadas

54%

13%

33%

(Continua)
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(Conclusão)
Grau de concordância

Condorda Discorda Indeciso

A5 - Os eventos são bem organizados, proporcionando as
condições ideais aos atletas para a competição

63%

26%

11%

A6 - A CBDA gere com eficiência os recursos de que dispõe

56%

20%

24%

A7 - A CBDA é uma organização inovadora pelos métodos e
tecnologias que emprega

41%

29%

30%

A8 - A CBDA apresentou novas formas de competição, e
foram aplicados novos modelos de treinamento

44%

28%

28%

A9 - Foram realizados ajustes na quantidade de provas, no
aquecimento, liberação de resultados e premiação

57%

19%

24%

UQ- Tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma
organização ainda melhor sucedida do que no momento
presente

78%

11%

11%

Fonte: A autora (2016).

Como breve observação, pode-se identificar pelas respostas dos atletas, que o
nível de concordância com seis questões se encontra acima do percentual de 50% de
concordância, adotado neste estudo. Pode-se ainda identificar um número de
indecisos razoável, o que pode sugerir um estudo para identificação dos motivos dos
resultados apresentados.
A seguir, podem-se visualizar as respostas obtidas no questionário dos
treinadores, apresentadas no Quadro 7. Para o item referente à categoria Serviços:
‘os treinos da seleção são bem organizados em tempo útil e contam com
equipamentos necessários’, o grau de concordância dos respondentes está em 29%,
apresentando este mesmo item um índice de indecisos de 50%, ou seja, observa-se
que metade dos treinadores tiveram dúvidas em concordam com esta afirmativa.
Ainda na categoria Serviços: ‘as viagens incluindo uniformes, transporte, hotel
e alimentação estão de acordo com as necessidades da seleção’ apresenta
concordância de 66%, com índice de indecisos de 21%. Em ‘ações adequadas de
treinamento, clínicas, avaliação para o desenvolvimento técnico dos atletas para 2012
e 2016 foram realizadas’ há concordância de 38%, apresentando índice de 29% de
indecisos. No item referente à categoria Serviços: ‘a CBDA administra com eficiência
adequada as necessidades de suas equipes em viagens internacionais’ há
concordância de 58% e um índice de 29% de indecisos.
Passando ao construto Inovação, a afirmativa ‘a CBDA é uma organização que
aceita propostas inovadoras para o desenvolvimento da natação’ pode-se identificar
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concordância de 38% e indecisão de 17%. Com relação ao construto Governança, o
item ‘a CBDA é uma organização ética e transparente no que diz respeito a processos
de seleção e recrutamento’ a concordância é de 50%, com 25% de indecisos. No item
referente a categoria Ambiente de Trabalho: ‘posso identificar ações motivacionais de
incentivo ao atleta, equipes, inclusão de benefícios a novas faixas etárias e variedade
de provas nas competições, há concordância de 46%, seguido de 21% de indecisos.
Passando a afirmativa seguinte da categoria Serviços: ‘a CBDA desenvolveu ações
como cursos e clínicas de capacitação para treinadores, CAGE, reuniões CTNN, há
concordância de 59% e indecisão de 4%.
O item seguinte, referente à categoria Serviços: ‘a CBDA ofereceu ações nos
modelos de gestão dos eventos cuidando dos calendários nacionais, da quantidade
de provas, distância entre locais de competição, tempo para recuperação e volume de
eventos’ houve 50% de concordância e 17% de indecisos. Com relação ao último item,
que foi aplicado a todas as categorias de stakeholders constantes da categoria
Desempenho: ‘tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma organização
ainda melhor sucedida do que no momento presente’ há concordância de 59%, com
índice de 17% de indecisos.
Quadro 9 – Demonstrativo das respostas aos itens dos treinadores
Grau de concordância

Concordo Discordo Indeciso

T1 - Os treinos da seleção são bem organizados em tempo
útil e contam com equipamentos necessários

29%

21%

50%

T2 - As viagens incluindo uniformes, transporte, hotel e
alimentação estão de acordo com as necessidades da
seleção

66%

13%

21%

T3 - Ações adequadas de treinamento, clínicas, de
avaliação para o desenvolvimento técnico dos atletas para
Londres 2012 e Rio 2016 foram realizadas

38%

33%

29%

T4 - A CBDA administra com eficiência adequada as
necessidades das equipes em suas viagens internacionais

58%

13%

29%

T5 - A CBDA é uma organização que aceita propostas
inovadoras para o desenvolvimento da natação

38%

45%

17%

T6 - A CBDA gere com eficiência os recursos de que dispõe

29%

29%

42%

(Continua)
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(Conclusão)
Grau de concordância

Concordo Discordo Indeciso

T7 - A CBDA é uma organização ética e transparente
nomeadamente no que diz respeito a processos de seleção
e recrutamento

50%

25%

25%

T8 - Posso identificar ações motivacionais de incentivo ao
atleta, incentivo as equipes, inclusão de benefícios a novas
faixas etárias e variedade de provas nas competições

46%

33%

21%

T9 - A CBDA desenvolveu ações tais como Cursos de
Capacitação para treinadores, Clínicas de Capacitação
para treinadores, CAGE, Reuniões CTNN

59%

37%

4%

T10 - A CBDA ofereceu ações nos modelos de gestão dos
eventos cuidando nos calendários nacionais da quantidade
de provas, distância entre locais de competição, tempo para
recuperação, e volume de eventos

50%

33%

17%

UQ- Tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma
organização ainda melhor sucedida do que no momento
presente

59%

24%

17%

Fonte: A autora (2016).

O Quadro 9 apresenta seis questões com concordância acima dos 50% e um
alto índice de indecisos, identificando-se, na questão número seis, um provável
distanciamento entre organização e profissionais, expressas no número elevado de
respostas Indeciso.
Em seguida, no Quadro 10, pode-se observar as respostas dos funcionários e
a aprovação que os mesmos indicam em suas respostas às diversas ações
promovidas pela organização. No item referente à categoria Ambiente de Trabalho: ‘o
ambiente de trabalho junto aos colegas da CBDA é agradável’ há concordância de
78%. No item da categoriaInovação: ‘a CBDA é uma organização inovadora pelos
métodos e tecnologias que emprega’ há concordância de 61%, e no item relativo a
categoria Ambiente de Trabalho: ‘na CBDA as condições de trabalho, considerando
equipamentos e materiais são adequadas’ há concordância de 78%.
A seguir, com relação a categoria Liderança, a afirmativa: ‘a CBDA tem uma
boa gestão de recursos humanos’ existe a concordância de 56%. No item ‘a CBDA
gere com eficiência os recursos financeiros de que dispõe’ há concordância de 87%;
ainda em Liderança, no item: ‘a CBDA é uma organização ética e transparente para
seus processos de seleção e recrutamento’ há concordância de 61%. Na categoria
Desempenho a afirmativa:‘a CBDA desenvolve esforços adequados para obtenção de
novos patrocinadores/financiadores’ recolhe a concordância de 78%.
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Na categoria Governança, para o item: ‘a CBDA respeita suas previsões
orçamentárias e as ações programadas dispõem de seu próprio orçamento’ há
concordância de 65%. A última afirmativa, que consta da categoria Desempenho e
que foi aplicada a todas as categorias de stakeholders: ‘tenho a percepção de que a
CBDA será no futuro uma organização ainda melhor sucedida do que no momento
presente’ tem a concordância de 78% dos funcionários.
Quadro 10 – Demonstrativo das respostas aos itens dos funcionários (N=23)
Grau de concordância

Concordo Indeciso Discordo

F1 - O ambiente de trabalho junto aos colegas da CBDA é
agradável

78%

9%

13%

F2 - A CBDA é uma organização inovadora pelos métodos
e tecnologias que emprega

61%

9%

30%

F3 - Na CBDA as condições de trabalho, considerando
equipamentos e materiais, são adequadas

78%

4%

18%

F4 - A CBDA tem uma boa gestão de Recursos Humanos

56%

9%

35%

F5 - A CBDA gere com eficiência os recursos financeiros de
que dispõe

87%

4%

9%

F6 - A CBDA é uma organização ética e transparente,
nomeadamente no que diz respeito a processos de seleção
e recrutamento

61%

22%

17%

F7 - A CBDA desenvolve esforços adequados para
obtenção de novos patrocinadores e/ou financiadores

78%

9%

13%

F8 - A CBDA respeita suas previsões orçamentárias e as
ações programadas dispõem de seu próprio orçamento

65%

26%

9%

UQ- Tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma
organização ainda melhor sucedida do que no momento
presente

78%

9%

13%

Fonte: A autora (2016).

No Quadro 10 pode-se identificar que todas as questões obtiveam a
concordância do público respondente, seguido de baixo índice de indecisos. Este
grupo de respondentes é o que dispõe de maior proximidade à organização, uma vez
que suas atividades ocorrem na sede da CBDA, o que pode talvez indicar o baixo
índice de indecisos.
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5 CONCLUSÕES
A conclusão deste estudo vem responder às duas perguntas formuladas pelo
mesmo.
1) Como a Reputação da CBDA é percebida pelos seus stakeholders?

Quadro 11 - Reputação da CBDA, segundo os públicos respondentes
Público Respondente
Grau de
concordância

54 Atletas

23 Treinadores

24 Funcionários

Concorda

Indec

Disc

Concorda

Indec

Disc

Concorda

Indec

Disc

Estima/
Respeito

71%

11%

18%

75%

-

25%

78%

-

22%

Admiração

65%

13%

22%

71%

4%

25%

91%

5%

4%

Empatia

76%

13%

11%

67%

13%

20%

91%

-

9%

Confiança

66%

20%

14%

79%

13%

8%

91%

5%

4%

Fonte: A autora (2016).

Como observado no Quadro 11, os Atletas têm uma boa percepção da CBDA,
num grau de Estima/Respeito de 71%, os Treinadores, num grau de 75% e os
Funcionários, num grau de 78%. Os demais atributos do Pulse, como Admiração,
Empatia e Confiança, apresentam índices de mensuração bastante positivos também,
sendo a Reputação da CBDA bem percebida pelos stakeholders nos quatro atributos
avaliados pelo Pulse.
2) Até que ponto os objetivos do planejamento 2010-2016 da CBDA atendem
as necessidades dos stakeholders?
A resposta à segunda questão é baseada nos itens enunciados no Quadro 3.
No Quadro 12 apresentam-se os resultados dos questionários, utilizando os valores
das concordâncias dos respondentes, por categoria.
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Quadro 12 - O planejamento 2010-2016 visto pelos stakeholders
Ações de Planejamento
1. Elaborar ações que propiciem a divulgação,
propagação, promoção e o desenvolvimento da
natação;

Dimensões
RTM

Concordância com
as ações do
Planejamento

Produtos e
Serviços

Atletas: 63%;
Treinadores; 50%

2. Criar ações que possam captar novos adeptos
para a natação, em valores ainda não
identificados no contexto de competições
oficiais, visando alta performance;

Inovação

Atletas: 41%, 44%,
57%,
Treinadores:
38%, 46%, 50%.
Funcionários 61%

3. Elaborar um Calendário Nacional compatível
com as necessidades do país e dos principais
eventos internacionais;

Produtos e
Serviços

Atletas: 46%

4. Elaborar um programa orçamentário compatível
com as ações programadas;

Governança

Atletas: 56%,
Treinadores: 29%,
29%, Funcionários:
87%, 78%, 65%

5. Elaborar programas que propiciem uma
participação efetiva da natação no cenário
internacional;

Produtos e
Serviços

Treinadores: 66%,
46%

6. Planejar as ações necessárias para um bom
desempenho da natação brasileira nos Jogos
Pan- Americanos 2011/2015 e Jogos Olímpicos
2012/2016;

Governança

Treinadores: 58%

7. Selecionar os atletas brasileiros, indicados pela
Comissão Técnica da CBDA segundo critérios
técnicos, físicos e fisiológicos para serem
acompanhados ao longo dos ciclos olímpicos
2010-2012 e 2013/2016;

Produtos e
Serviços

Atletas: 56%

8. Identificar ações de treinamento,
monitoramento, competições nacionais e
internacionais, clínicas e avaliação com vistas
ao desenvolvimento técnico dos atletas para a
máxima performance nos Jogos Olímpicos –
Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016;

Governança

Atletas: 46%, 54%,
Treinadores: 38%

9. Promover ações de capacitação profissional na
área técnica;

Produtos e
Serviços

Treinadores: 59%

(Continua)
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(Conclusão)
Ações de Planejamento

Dimensões RTM

10. Participação em competições oficiais
da Confederação Sul-Americana de
Natação (CONSANAT),
Produtos e
Confederação Latina de Natação
Serviços
(COLAN) e Federação Internacional
de Natação (FINA).
Dimensões não encontradas no
planejamento, e adaptadas do Modelo
Rep Trak, à excessão de CIDADANIA,
pelo motivo explicado anteriormente.

Ambiente de
trabalho,
cidadania,
liderança,
desempenho

Concordância com as
ações do Planejamento

Não avaliada

Funcionários:
78%, 78%,56, 61%;
Treinadores: 50%, 46%,
UQ de Atletas: 78%;
Treinadores: 59%;
Funcionários: 78%.

Fonte: A autora (2016).

A CBDA é caracterizada, neste estudo, como uma instituição que tem vínculos
de longa data junto a seus stakeholders, mesmo com relação aos atletas mais jovens,
entre 15 e 20 anos, que começam em geral muito cedo a sua carreira esportiva. As
mensurações obtidas por este estudo apresentam interesse na promoção de
melhorias por parte da instituição e dos stakeholders, fato observado pela autora
durante o contato com as partes envolvidas.
De acordo com as respostas obtidas nos atributos relacionados ao vínculo
racional, há uma percepção positiva da maioria dos atletas. Na categoria Serviços, os
atletas consideram que houve seleção de equipes dentro dos critérios estabelecidos,
que houve ações adequadas das atividades que propiciam êxito no alto rendimento
esportivo, que os eventos são bem organizados. A análise de Governança, demonstra
que eles consideram que a CBDA gere com eficiência os recursos de que dispõe,
além de haver concordância com os diversos ajustes realizados em provas e outras
atividades nas competições. Um número significativo de atletas, 78%, concorda com
a afirmação de que a CBDA será uma organização ainda melhor no futuro. De acordo
com o Quadro 13, pode-se constatar que as categorias Produtos e Serviços,
Liderança e Desempenho apresentam índice de concordância da maioria dos
respondentes acima do percentual de 50%.
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Quadro 13 – Demonstrativo das respostas de percentil acima de 50 aos itens,
da categoria Atletas
Produtos e Serviços A3 – 56% A4 – 54% A5 – 63% A9 – 57%
Liderança

A6 – 56%

Desempenho

UQ – 78%

Fonte: A autora (2016).

Portanto, é possível identificar que os vínculos racionais se refletem nos
vínculos emocionais dos atletas, que se apresentam de forma positiva: categoria
ESTIMA/RESPEITO, na medida de 71%; categoria ADMIRAÇÃO, na medida de 65%;
categoria EMPATIA, identificação com a organização 76%, e categoria CONFIANÇA
66%, confirmando-se, assim, como maiores vínculos emocionais por parte dos atletas
o Respeito e a Empatia, ficando também os demais vínculos, Admiração e Confiança,
com resultados superiores ao percentil 50.
Na Categoria Treinadores, os resultados obtidos relacionados ao vínculo
emocional são elevados, expressos de forma positiva no atributo Estima/Respeito
(75%), Admiração (71%), Empatia (67%) e Confiança (79%) relativamente à CBDA.
Quanto ao vínculo racional, pode-se identificar que os treinadores demonstraram, em
seis questões das 11 respondidas, a sua concordância (percentual acima de 50 por
cento) relativamente a mais da metade das ações que são objeto do planejamento
2010-2016.
O elevado número de resposta de indecisão chama a atenção, posto que os
treinadores são os profissionais que comandam as equipes de competição, sendo
valorosa a sua percepção da instituição junto à qual suas ações profissionais são
vinculadas.
Os treinadores concordam que a CBDA administra com eficiência adequada as
necessidades das equipes nas viagens internacionais (58%) que a CBDA é uma
organização ética e transparente no que diz respeito a processos de seleção e
recrutamento (50%). Há concordância com o item que afirma que a CBDA
desenvolveu ações como cursos de capacitação e clínicas para treinadores, CAGE,
CTNN (59%) e na afirmativa de que a organização ofereceu ações nos modelos de
gestão dos eventos, cuidando nos calendários nacionais da quantidade de provas,
distância entre os locais de competição, tempo para recuperação e volume de eventos
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(50%). Também 59% dos treinadores consideram que a CBDA será no futuro, uma
organização ainda melhor sucedida do que é agora.
De acordo com o Quadro 14 apresenta as respostas dos treinadores, que inclui
os resultados relativos aos itens acima do percentil 50, o mesmo sendo apresentado
no Quadro 15, com relação as respostas dos funcionários.
Quadro 14 – Demonstrativo das respostas dos treinadores aos itens com percentil
acima de 50
Serviços

T2 – 66%

Governança

T7 – 50%

Inovação

T10 – 50%

T4 – 58% T7 – 50% T9 – 59%

Desempenho UQ – 59%
Fonte: A autora (2016).

Quadro 15 – Demonstrativo das respostas dos funcionários aos itens com percentil
acima de 50
Liderança

F4 – 56%

F5 – 87%

Governança

F6 – 61%

F8 – 65%

Amb.Trabalho

F1 – 78%

F3 – 78%

Inovação

F2 – 61%

Desempenho

UQ – 78%

F7 – 78%

Fonte: A autora (2016).

Passando, a partir deste ponto, à percepção dos funcionários, pode-se
perceber que estes avaliam que o ambiente de trabalho junto aos colegas é agradável
(78%). No item em que se afirma que a CBDA é uma organização inovadora pelos
métodos e tecnologias que emprega, há concordância de 61%. Observa-se
concordância (78%) com o item que afirma que na CBDA as condições de trabalho,
considerando equipamentos e materiais são adequadas e na afirmação de que a
CBDA tem boa gestão de recursos humanos (56%).
No âmbito da Governança, há concordância de 87% dos funcionários com a
afirmativa de que a CBDA gere com eficiência os recursos de que dispõe;
relativamente a ser uma organização ética e transparente, no que diz respeito a
processos de seleção e recrutamento, há concordância de 61%.
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Com relação à afirmativa de que a CBDA desenvolve esforços adequados para
obtenção de novos patrocinadores há concordância dos funcionários (78%) e para o
item de que a CBDA respeita suas previsões orçamentárias e as ações dispõem de
seu próprio orçamento, existe concordância de 65%. Em relação à última questão,
comum a todos os demais stakeholders, de que a CBDA será no futuro uma
organização ainda melhor sucedida do que no momento presente, verifica-se a
concordância de 78% dos funcionários.
Considerando-se que os vínculos emocionais são um reflexo dos vínculos
racionais, relembramos os elevados valores das respostas dos funcionários
registados na categoria ESTIMA/RESPEITO (78%); na categoria ADMIRAÇÃO (91%);
na categoria EMPATIA (91%); na categoria CONFIANÇA (91%), identificando-se
assim um forte vínculo emocional por parte dos funcionários à CBDA. De entre os
stakeholders participantes no estudo, os funcionários são os que demonstram vínculo
mais forte com a instituição.
É de realçar que a maior parte dos respondentes concorda que a CBDA gere
com eficiência os recursos de que dispõe. Dentre os três grupos (Atletas, Treinadores
e Funcionários), os Atletas foram aqueles que indicaram maior grau de concordância
com as ações do Planejamento 2010-2016, em relação a Produtos e Serviços.

5.1 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES
O momento atual abre uma oportunidade, talvez única, segundo a autora, de
promover mudanças necessárias nas instituições esportivas, com base na medição
rigorosa da sua Reputação, ouvindo as necessidades e interesses de seus
stakeholders, devido ao momento esportivo excepcional vivido no país quanto a mega
eventos esportivos. Esta prática, ainda não adotada nas organizações nacionais de
esporte, por diversos motivos não formalmente identificados, pode consolidar-se e
contribuir para a melhoria do desenvolvimento no setor.
Por isso, desde o início deste estudo, foi considerado necessário devolver à
CDBA os resultados colhidos e as conclusões retiradas, de modo a que a mesma
possa ser exemplo de confederação esportiva a conhecer, de modo transparente, o
olhar e as demandas de seus stakeholders, com vista a um alinhamento efetivo.
A CDBA procura inserir um novo modelo de Governança Corporativa na
instituição, com definição de missão, visão e valores; consolidação da estratégia
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organizacional, estabelecimento de metas e planejamento consequente de curto,
médio e longo prazo. Para tal, necessita conhecer a importância e valor que suas
ações geram junto aos parceiros da instituição.
Este estudo pode contribuir como um referencial para uma atuação de efetivo
alinhamento entre a instituição e seus stakeholders internos. Nesse sentido, apontamse as seguintes sugestões:
 Sistematizar análises organizacionais, replicando este estudo, de modo a
aproximar e alinhar os públicos de interesse;
 Identificar razões pelas quais obteve-se respostas de indecisão em números
significativos;
 Ampliar este estudo para outras categorias de stakeholders tais como
clubes, federações e patrocinadores/financiadores;
 Efetivar uma gestão transparente com relação a todos os seus
departamentos, utilizando os meios técnicos atualmente disponíveis para facultar o
acesso à informação por parte dos stakeholders.
 Dos pontos identificados para receber maior cuidado, em especial, indica-se
atividades motivadoras para o envolvimento emocional dos treinadores, público
identificado como relevante pela autora, pela proximidade junto aos atletas, pela
presença maciça nos clubes, em especial.
Reitera-se, por fim, que existe de todas as categorias de stakeholders um
excelente reconhecimento de que a CBDA é uma importante instituição no meio em
que atua”, o que reforça o sua relevância e, também, a sua responsabilidade face ao
público, em geral, e aos stakeholders, em particular. Os vínculos emocionais dos
stakeholders com a instituição são intensos, especialmente no que tange aos
funcionários,o que pode ser favorecido pela sua proximidade com as atividades
cotidianas. Sugere-se que este elemento seja aproveitado como fator de geração de
imagem positiva da organização.
A marca CBDA tem valor para seus stakeholders e, para o seu valor se
ampliar, há que aproximar os públicos que não estão dentro da instituição em seu
trabalho diário – atletas e treinadores, em particular - alinhando interesses e
expectativas às ações organizacionais.
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APÊNDICE A – Questionário para o(a) Atleta

Prezado(a) Atleta da CBDA,
O questionário a seguir pretende identificar a visão da comunidade aquática com relação
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Nosso objetivo é colher
informações sobre a gestão implementada por esta Confederação, visando alinhar as
estratégias institucionais com as necessidades dos parceiros da natação. Pedimos que
responda a este questionário, pois suas respostas poderão contribuir para melhorias na
instituição. Este estudo será publicado, porém os nomes dos participantes estão
protegidos por compromisso da avaliadora de total confidencialidade sobre as
informações prestadas.
Orientações para preenchimento do instrumento:
É importante que leia com atenção cada item e escolha a resposta que entre as cinco
possíveis, reflita da forma mais verdadeira a sua opinião. As cinco respostas possíveis
são as seguintes:

-- DT

Discordo Totalmente

- DM

Discordo Moderadamente

I

Indeciso

+ CM Concordo Moderadamente
++ CT

Concordo Totalmente

No quadro seguinte, as respostas começam em Discordo Totalmente e terminam em
Concordo Totalmente.
Assinale com X a resposta escolhida 2.
Não deixe nenhum item sem preenchimento, pois é muito importante que todos sejam
respondidos.
Afirmações:
E1 - A CBDA é uma organização digna de respeito.
E2 - Aprecio a CBDA e sua equipe
E3 - Aprecio o fato de que a CBDA tenha instalações próprias.
E4 - A CBDA é uma importante instituição no meio em que atua
E5 - Tenho a certeza de que a CBDA faz pelos esportes aquáticos
o melhor que pode fazer
E6 - Colaboro com a CBDA pois esta instituição tem toda a minha
consideração
E7 - Tenho admiração pela quantidade de eventos que a CBDA
realiza

DT DM
--

I

CM CT
+ ++
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E8 - Afeição e carinho são requisitos intrínsecos da equipe da
CBDA
E9 - Gosto de estar na CBDA e ver as pessoas trabalhando e
convivendo
E10 - O ambiente da CBDA me faz bem
E11 - Me identifico com a CBDA e as atividades que desenvolve
E12 - Compreendo que a CBDA necessita dividir seus recursos
com todas as modalidades pelas quais é responsável
E13 - Me identifico positivamente com o cuidado dedicado aos
atletas pela CBDA
E14 - Fazer parte da CBDA dá significado positivo a minha vida
E15 - A CBDA conta comigo para o que der e vier
E 16 - Quando estou no trabalho/treino/eventos pela CBDA sintome seguro (a)
E17 - A CBDA paga os salários sem atraso e isto proporciona
tranquilidade a todos
A1 - O calendário nacional de natação está compatível com as
necessidades do país e dos principais eventos internacionais
A2 - As viagens incluindo uniformes, transporte, hotel e
alimentação estão de acordo com as necessidades da seleção
A3 - Os atletas foram selecionados segundo critérios
estabelecidos pela Comissão Técnica de Natação ao longo dos
ciclos olímpicos 2009 e 2012.
A4 - Ações adequadas de treinamento, clínicas, de avaliação para
o desenvolvimento técnico dos atletas para Londres 2012 e Rio
2016 foram realizadas
A5 - Os eventos são bem organizados, proporcionando as
condições ideais aos atletas para a competição
A6 - A CBDA gere com eficiência os recursos de que dispõe
A7 - A CBDA é uma organização inovadora pelos métodos e
tecnologias que emprega
A8 - A CBDA apresentou novas formas de competição, e foram
aplicados novos modelos de treinamento
A9 - Foram realizados ajustes na quantidade de provas, no
aquecimento, liberação de resultados e premiação
UQ- Tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma
organização ainda melhor sucedida do que no momento presente
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Pedimos também que assinale com X a resposta que corresponde a sua situação:
1. Idade:
( ) 15 a 20 anos.
( ) 21 a 30 anos.
( ) 31 a 40 anos.
( ) 41 a 50 anos.
( ) 51 ou mais.
2. Sexo:
( ) Masculino.
( ) Feminino.
3. Tempo em que participa das atividades da CBDA:
( ) Menos de 1 ano.
( ) 1 a 5 anos.
( ) 6 a 10 anos.
( ) Mais de 11 anos.
4. Formação acadêmica:
( ) Ensino Fundamental.
( ) Ensino Médio.
( ) Ensino Superior.
( ) Pós Graduação/Especialização.
( ) Mestrado ou Doutorado.

Contamos com a sua contribuição para o melhor desenvolvimento esportivo da
natação.
Agradecemos a sua participação!!!
Verônica Périssé Nolasco
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APÊNDICE B – Questionário para o(a) Funcionário(a)/Colaborador(a) da CBDA
Prezado(a) Funcionário(a)/Colaborador(a) da CBDA,
O questionário a seguir pretende identificar a visão da comunidade aquática com relação
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Nosso objetivo é colher
informações sobre a gestão implementada por esta Confederação, visando alinhar as
estratégias institucionais com as necessidades dos parceiros da natação. Pedimos que
responda a este questionário, pois suas respostas poderão contribuir para melhorias na
instituição. Este estudo será publicado, porém os nomes dos participantes estão
protegidos por compromisso da avaliadora de total confidencialidade sobre as
informações prestadas.
Orientações para preenchimento do instrumento:
É importante que leia com atenção cada item e escolha a resposta que entre as cinco
possíveis, reflita da forma mais verdadeira a sua opinião. As cinco respostas possíveis
são as seguintes:

-- DT

Discordo Totalmente

- DM

Discordo Moderadamente

I

Indeciso

+ CM Concordo Moderadamente
++ CT

Concordo Totalmente

No quadro seguinte, as respostas começam em Discordo Totalmente e terminam em
Concordo Totalmente. Assinale com X a resposta escolhida.
Não deixe nenhum item sem preenchimento, pois é muito importante que todos sejam
respondidos.
Afirmações:
E1 - A CBDA é uma organização digna de respeito.
E2 - Aprecio a CBDA e sua equipe
E3 - Aprecio o fato de que a CBDA tenha instalações próprias.
E4 - A CBDA é uma importante instituição no meio em que atua
E5 - Tenho a certeza de que a CBDA faz pelos esportes
aquáticos o melhor que pode fazer
E6 - Colaboro com a CBDA pois esta instituição tem toda a
minha consideração
E7 - Tenho admiração pela quantidade de eventos que a CBDA
realiza

DT DM
--

I

CM CT
+ ++
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E8 - Afeição e carinho são requisitos intrínsecos da equipe da
CBDA
E9 - Gosto de estar na CBDA e ver as pessoas trabalhando e
convivendo
E10 - O ambiente da CBDA me faz bem
E11 - Me identifico com a CBDA e as atividades que desenvolve
E12 - Compreendo que a CBDA necessita dividir seus recursos
com todas as modalidades pelas quais é responsável
E13 - Me identifico positivamente com o cuidado dedicado aos
atletas pela CBDA
E14 - Fazer parte da CBDA dá significado positivo a minha vida
E15 - A CBDA conta comigo para o que der e vier
E 16 - Quando estou no trabalho/treino/eventos pela CBDA
sinto-me seguro (a)
E17 - A CBDA paga os salários sem atraso e isto proporciona
tranquilidade a todos
F1 - O ambiente de trabalho junto aos colegas da CBDA é
agradável
F2 - A CBDA é uma organização inovadora pelos métodos e
tecnologias que emprega
F3 - Na CBDA as condições de trabalho, considerando
equipamentos e
materiais, são adequadas
F4 - A CBDA tem uma boa gestão de Recursos Humanos
F5 - A CBDA gere com eficiência os recursos financeiros de que
dispõe
F6 - A CBDA é uma organização ética e transparente,
nomeadamente
no que diz respeito a processos de seleção e recrutamento
F7 - A CBDA desenvolve esforços adequados para obtenção de
novos patrocinadores e/ou financiadores
F8 - A CBDA respeita suas previsões orçamentárias e as ações
programadas dispõem de seu próprio orçamento
UQ- Tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma
organização ainda melhor sucedida do que no momento
presente
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Pedimos também que assinale com X a resposta que corresponde a sua situação:
1. Idade:
( ) 15 a 20 anos.
( ) 21 a 30 anos.
( ) 31 a 40 anos.
( ) 41 a 50 anos.
( ) 51 ou mais.
2. Sexo:
( ) Masculino.
( ) Feminino.
3. Tempo em que participa das atividades da CBDA:
( ) Menos de 1 ano.
( ) 1 a 5 anos.
( ) 6 a 10 anos.
( ) Mais de 11 anos.
4. Formação acadêmica:
( ) Ensino Fundamental.
( ) Ensino Médio.
( ) Ensino Superior.
( ) Pós Graduação/Especialização.
( ) Mestrado ou Doutorado.

Contamos com a sua contribuição para o melhor desenvolvimento esportivo da
natação.
Agradecemos a sua participação!!!
Verônica Périssé Nolasco
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APÊNDICE C – Questionário para o(a) Treinador(a) vinculado(a) a CBDA

Prezado(a) Treinador(a) vinculado(a) a CBDA,
O questionário a seguir pretende identificar a visão da comunidade aquática com relação
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Nosso objetivo é colher
informações sobre a gestão implementada por esta Confederação, visando alinhar as
estratégias institucionais com as necessidades dos parceiros da natação. Pedimos que
responda a este questionário, pois suas respostas poderão contribuir para melhorias na
instituição. Este estudo será publicado, porém os nomes dos participantes estão
protegidos por compromisso da avaliadora de total confidencialidade sobre as
informações prestadas.
Orientações para preenchimento do instrumento:
É importante que leia com atenção cada item e escolha a resposta que entre as cinco
possíveis, reflita da forma mais verdadeira a sua opinião. As cinco respostas possíveis
são as seguintes:

-- DT

Discordo Totalmente

- DM

Discordo Moderadamente

I

Indeciso

+ CM Concordo Moderadamente
++ CT

Concordo Totalmente

No quadro seguinte, as respostas começam em Discordo Totalmente e terminam em
Concordo Totalmente. Assinale com X a resposta escolhida.
Não deixe nenhum item sem preenchimento, pois é muito importante que todos sejam
respondidos.

Afirmações:
E1 - A CBDA é uma organização digna de respeito.
E2 - Aprecio a CBDA e sua equipe
E3 - Aprecio o fato de que a CBDA tenha instalações próprias.
E4 - A CBDA é uma importante instituição no meio em que atua
E5 - Tenho a certeza de que a CBDA faz pelos esportes
aquáticos o melhor que pode fazer
E6 - Colaboro com a CBDA pois esta instituição tem toda a
minha consideração
E7 - Tenho admiração pela quantidade de eventos que a CBDA
realiza

DT DM
--

I

CM CT
+ ++
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E8 - Afeição e carinho são requisitos intrínsecos da equipe da
CBDA
E9 - Gosto de estar na CBDA e ver as pessoas trabalhando e
convivendo
E10 - O ambiente da CBDA me faz bem
E11 - Me identifico com a CBDA e as atividades que desenvolve
E12 - Compreendo que a CBDA necessita dividir seus recursos
com todas as modalidades pelas quais é responsável
E13 - Me identifico positivamente com o cuidado dedicado aos
atletas pela CBDA
E14 - Fazer parte da CBDA dá significado positivo a minha vida
E15 - A CBDA conta comigo para o que der e vier
E 16 - Quando estou no trabalho/treino/eventos pela CBDA
sinto-me seguro(a)
E17 - A CBDA paga os salários sem atraso e isto proporciona
tranquilidade a todos
T1 - Os treinos da seleção são bem organizados em tempo útil e
contam com equipamentos necessários
T2 - As viagens incluindo uniformes, transporte, hotel e
alimentação estão de acordo com as necessidades da seleção
T3 - Ações adequadas de treinamento, clínicas, de avaliação
para o desenvolvimento técnico dos atletas para Londres 2012 e
Rio 2016 foram realizadas
T4 - A CBDA administra com eficiência adequada as
necessidades das equipes em suas viagens internacionais
T5 - A CBDA é uma organização que aceita propostas
inovadoras para o desenvolvimento da natação
T6 - A CBDA gere com eficiência os recursos de que dispõe
T7 - A CBDA é uma organização ética e transparente
nomeadamente no que diz respeito a processos de seleção e
recrutamento
T8 - Posso identificar ações motivacionais de incentivo ao atleta,
incentivo as equipes, inclusão de benefícios a novas faixas
etárias e variedade de provas nas competições
T9 - A CBDA desenvolveu ações tais como Cursos de
Capacitação para treinadores, Clínicas de Capacitação para
treinadores, CAGE, Reuniões CTNN
T10 - A CBDA ofereceu ações nos modelos de gestão dos
eventos cuidando nos calendários nacionais da quantidade de
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provas, distância entre locais de competição, tempo para
recuperação, e volume de eventos
UQ- Tenho a percepção de que a CBDA será no futuro uma
organização ainda melhor sucedida do que no momento
presente

Pedimos também que assinale com X a resposta que corresponde a sua situação:
1. Idade:
( ) 15 a 20 anos.
( ) 21 a 30 anos.
( ) 31 a 40 anos.
( ) 41 a 50 anos.
( ) 51 ou mais.
2. Sexo:
( ) Masculino.
( ) Feminino.
3. Tempo em que participa das atividades da CBDA:
( ) Menos de 1 ano.
( ) 1 a 5 anos.
( ) 6 a 10 anos.
( ) Mais de 11 anos.
4. Formação acadêmica:
( ) Ensino Fundamental.
( ) Ensino Médio.
( ) Ensino Superior.
( ) Pós Graduação/Especialização.
( ) Mestrado ou Doutorado.

Contamos com a sua contribuição para o melhor desenvolvimento esportivo da
natação.
Agradecemos a sua participação!!!
Verônica Périssé Nolasco

