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Perfil dos
Respondentes

Período - fev/mar 2022
44 respostas 

Masculino - 72,7 %
Feminino - 27,3%

Brancos - 75%
Pardos - 11,4%
Pretos - 9,1%
Amarelos - 4,5%





Formação







MOTIVOS PARA SE FILIAR A
ABRAGESP

Participar de um espaço de intercâmbio
de conhecimento/Acesso à Ciência

Ter acesso a cursos, eventos, discussões

CBGE

Trocar informações e experiências

Participar de uma rede de
trabalho/networking

Ter descontos e gratuidade em cursos,
eventos, congressos.

Estar entre os principais pesquisadores da
área

Explorar a interdisciplinaridadeTer acesso à conteúdo exclusivo







Nível de
Satisfação 



Indicaria para
algum amigo



Sugestões 
Associados (as) 

Encontros de networking e trocas de experiências com profissionais da área
Mais publicações aplicadas a prática de mercado
Mais encontros online de formação
Articulações com sociedades e associações de outras áreas (Saúde, Educação, etc)
Eventos, Qualificações.
Maior aproximação da ABRAGESP e da comunidade científica com as organizações
esportivas, com a mídia e com os profissionais que atuam na área.
 Integração de grupos de estudo.
Auxiliar na capacitação dos gestores esportivos de pequenos projetos esportivos
Divulgar cursos na área
Valorizar trabalho dos pesquisadores brasileiros dentro e fora do Brasil por meio da
divulgação das pesquisas.



Sugestões 
Associados (as) 

Ação direta com governo / legislativo federal para promover discussões
Viabilizar pesquisas/estudos/projetos interdisciplinares.
Elaborar relatórios anuais sobre as atividades de gestão esportiva realizadas
Redigir consensos que sirvam de base para os gestores utilizarem no seu dia-a-dia
Promover mais sessões de encontro entre os afiliados
Realizar simpósios regionais, ou estaduais
Podcast, lives nas redes sociais, com pessoas ligadas à area
Realizar mais encontros entre os grupos de pesquisa e/ou eventos no estilo
"Hackathon" 
Incentivar a pesquisa e promover a RGNE



OBRIGADA 
PELA PARTICIPAÇÃO 
secretaria@abragesp.org.br

abragesp.org.br

@abragesp @abragesp @abragesp2009


