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Ações estratégicas
Organização da documentação interna via
Google Drive
Reorganização dos meios de comunicação 
 das diretorias 
Atualização dos dados no site Abragesp,
redes sociais e área do associado
Disponibilização das atas das reuniões
ordinárias e extraordinárias na área do
associado
Atualização cadastral dos/das
associados/as para a obtenção de mais
informações estratégicas

Pilar 3 - Criar processos
pautados nos pilares da
Gestão do
Conhecimento 

Pilar 2 - Fortalecer as relações
científicas 

Ações estratégicas
Criação de uma diretoria estratégica
científica 
Lançamento dos Grupos de Trabalhos
Temáticos (GTT) no 13 CBGE
Realização do Prêmio Abragesp 
Realização do 13 CBGE 
Criação do Programa de Estágio
Abragesp 
Reformulação da RGNE
Apoio e chancela de cursos 
Realização dos Workshops de gestão
Realização de pesquisas com
associados/as

Ações estratégicas
Realização de pesquisa de avaliação da entidade
junto aos associados ativos 
Desenvolvimento do planejamento estratégico e
operacional de curto e longo prazo
Organização dos processos e da documentação
interna 
Criação de um calendário de reuniões ordinárias da
diretoria executiva
Troca de fornecedores para otimizar os gastos e
aperfeiçoar os serviços contratados
Modernização do sistema de gestão de associados e
implementação de uma nova área do associado com
mais facilidades
Disponibilização para os associados do planejamento
estratégico e financeiro, dos relatórios financeiros e
da prestação de contas 
Estímulo a igualdade de gênero em todas as ações da
Abragesp

Pilar 1 - Criar processos
pautados nos pilares de
Governança 

Ações estratégicas
Levantamento e reunião com os grupos
de estudos e instituições correlatos à
temática Gestão do Esporte
Realização de reuniões estratégicas com
parceiros já existentes e atualização de
contratos 
Captação de novas parcerias 
Criação de uma minuta de parcerias 

Pilar 4 - Potencialiar as ações
de relacionamento 

Ações estratégicas
Continuidade do uso do Instagram e
Facebook, objetivando aumento do número
de seguidores e regularidade de conteúdos 
Reativação do Twitter Abragesp
Ativação da conta no Linkedin, objetivando
dialogar com as organizações esportivas  
Continuidade da Rádio Abragesp
Criação de um canal de divulgação de
pesquisas acadêmicas,
Criação de uma lista de transmissão de
WhatsApp para informes e divulgações 

Pilar 5 - Potencializar as
ações de Comunicação 

@abragesp

Facebook:

@gestordoesporte

Twitter:

@abragesp

Instagram:

secretaria@abragesp.org.br

Email: www.abragesp.org.br

Site: 

Diretoria Abragesp 
2021/2023

Missão: 
- Incentivar a produção e estimular a disseminação de conhecimento na área da Gestão do
Esporte no Brasil.
Visão:
- Ser a entidade referência pela disseminação de conhecimento na área da Gestão do Esporte 
no Brasil, unindo professores, pesquisadores, profissionais e acadêmicos.


