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Este estudo de caso de natureza qualitativa e caráter exploratório tem como tema a gestão pública
municipal de Esporte, considerando a relevância do fenômeno esportivo no processo de
globalização mundial o qual repercute na vida das pessoas de maneira que, cada vez mais faz os
cidadãos buscarem, praticarem, assistirem e lerem sobre Esporte. Isso se reflete inclusive no
cotidiano das pessoas e na forma pela qual elas ocupam seu tempo liberado com atividades, que
contribuam para sua saúde, qualidade de vida, bem-estar, lazer, sociabilização, etc. Nesse contexto,
Pitts e Sttlar propõem para o setor privado uma classificação conforme a segmentação da indústria
do Esporte por produto e tipo de consumidor: segmento de prática esportiva; segmento de produção
esportiva; e segmento de promoção esportiva (2006). Já no setor público, as expectativas dos
cidadãos são relativas à prática esportiva, sendo assim o presente estudo tem como objetivo
identificar, descrever e analisar os aspectos dos serviços públicos de esporte e lazer do Município de
Limeira em suas diferentes manifestações previstas na doutrina e na legislação, a saber: o esporte de
rendimento, o lazer e esporte de participação e o esporte educacional; as características da
população de Limeira/SP a qual são destinados; discutir as políticas públicas relacionadas, de
acordo com a legislação municipal e brasileira; e investigar a efetividade desses serviços para um
melhor aproveitamento da população. Por óbvio, além de qualitativa e exploratória, trata-se também
de uma pesquisa descritiva em que o instrumento para a coleta de dados é o levantamento de
informações de diversas fontes físicas e na rede mundial de computadores, com a análise de
documentos e visitas aos locais onde os serviços públicos são oferecidos. Serão aproveitadas para
estudo e análise entrevistas já publicadas pelos órgãos locais e regionais de imprensa feitas com
autoridades, profissionais, usuários dos serviços e cidadãos da região. Espera-se apresentar a
descrição dos detalhes da estrutura e funcionamento do órgão municipal de Esporte & Lazer, assim
como apresentar as características dos serviços por ele prestados e contribuir para futuros estudos na
área de administração e gestão em Educação Física e Esporte, além da área de Administração
Pública.
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