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O crescimento da Administração Esportiva é fruto da evolução econômica,
cultural, social e política do país. Apesar dos avanços na formação profissional,
ainda existem carências relacionadas à pesquisa, aprimoramento da formação
profissional e na realização de eventos. É necessário uma profissionalização do
esporte, de administrar com transparência buscando-se aperfeiçoar a
administração esportiva do país. Profissionais da área consideram que a
combinação entre talento e organização tende a levar ao sucesso, à certeza da
obtenção de resultados expressivos, desde que organização seja entendida como
a sinergia entre trabalho em equipe, liderança e planejamento. A mudança no
esporte, em termos organizacionais e administrativos, é premente e a evolução
em algumas modalidades esportivas tem se revelado fruto de gestão profissional é
necessário conhecer o esporte, ter uma avaliação da realidade em termos das
condições e necessidades existentes e que sejam desenvolvidos estudos e
pesquisas na área, influenciando na construção de práticas administrativas
aplicadas aos diversos segmentos do desporto, respeitando as características
culturais e sociais. Existe uma carência na capacitação esportiva que exerce uma
consequência negativa criada por este sistema de serviço esportivo que resulta no
prejuízo da imagem do esporte. Em relações culturais do esporte, que são
completamente esquecidos, e em segundo lugar, as metas da própria academia
que, sem aplicar os conhecimentos da área administrativas, principalmente os
relacionados a área da organização e do planejamento, não permitirão que
evoluam de acordo com os objetivos, não chegando a lugar nenhum, sem
conhecimento, como tem acontecido com muitas academias. O objetivo do
trabalho é mostrar a importância do Administrador Esportivo e diagnosticar como
são executados e desenvolvidos a organização e o planejamento do ambiente de
trabalho. Chegando a conclusão que uma área de estudo é composta por um
corpo de conhecimento de literatura relativa à teoria e a prática; pelos profissionais
que formam profissionais, por aqueles que desenvolvem pesquisa e os que atuam
na prática; por organizações profissionais dedicadas ao avanço da área. O
objetivo é analisar a administração esportiva, procurando situar tópicos da área
em termos históricos, chegando até o momento atual, com a intenção final de
levantar discussões destes pontos em nossa realidade. A área de Administração
Esportiva envolve a aplicação dos conceitos e teorias gerais da Administração ao
Esporte e aos diferentes papéis que ele desempenha na sociedade. A demanda
de atuação do profissional de administração esportiva se diversifica de acordo
com a cultura, a organização e as políticas de cada país ou região. O profissional
capacitado na área é uma necessidade em toda organização que queira
administrar, gerar e ofertar corretamente seus recursos. O presente trabalho foi
desenvolvido por revisão de literatura em uma pesquisa exploratória.
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