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A alta competitividade em áreas com habilidades técnicas, muitas vezes obriga os profissionais a
utilizarem meios para se adequar às constantes mudanças no atendimento às necessidades dos
consumidores de produtos e serviços. Alinhado a esta competitividade o cumprimento das
exigências nas esferas jurídicas, fiscais e outras, se torna um requisito fundamental para que o
profissional continue empreendendo. Na Educação física este quadro não é diferente e destaca-se o
profissional que possui amplas habilidades técnicas e que busca posicionar-se de forma estratégica
no mercado através da inclusão de outros fatores ou áreas do conhecimento que não são exclusivos
da Educação Física. O objetivo deste trabalho foi de apresentar fatores externos que os empresários
graduados em Educação Física, buscam para complementar sua formação profissional na gestão de
suas carreiras e empresas na cidade de Barretos – SP. Os dados foram obtidos por meio de
questionário com cinco questões fechadas sobre como os profissionais resolvem suas demandas
administrativas e de marketing em suas carreiras e empresas, que contou com amostra de 29
profissionais. Os resultados foram analisados através da análise de conteúdo, e revelaram as
disciplinas que compõe a grade curricular e que fundamentam suas necessidades de empresário,
sendo 17 em Gestão de Eventos, 10 não tiveram disciplinas de gestão, 8 em marketing, 3 em
estatística e 1 Administração e empreendedorismo. Na questão sobre como administram suas
necessidades de empresário (conhecimento de gestão), 18 alegaram ser através de cursos, 17 em
consultas na internet, 10 em mentorias com o SEBRAE, 6 em empresas de consultoria, 2 em
exemplos de outros empresários e de forma intuitiva. Na questão sobre a atualização profissional,
25 alegaram que se dá através de congressos e simpósios e 25 consultam a internet, 23 pesquisam
em livros e artigos, 5 em consultas ao CREF, 3 buscam outros meios e 1 através de consultorias.
Sobre as necessidades da empresa de modo geral, 19 utilizam a intuição e observação, 18 por meio
do Contador ou Consultor, 14 seguem exemplos de outros empresários, 10 utilizam pesquisas de
opinião e 1 consulta a internet. Sobre a solução das demandas administrativas de marketing e
gestão, 21 buscam opinião pública, 20 reúnem-se com funcionários, 10 consultam a internet e 10
consultam o Contador, 9 de forma intuitiva e 3 de forma eventual e sem planejamento. Sobre a
busca de fundamentações para a resolução dos problemas administrativos 14 responderam que
realizam, 12 de forma eventual e 3 não buscam fundamentações. Estes resultados demonstram uma
falta de conceituação clara e direcionamento sobre as demandas de gestão, o que denota uma
carência de conteúdos complementares à formação do profissional em Educação Física, já que
muitas atribuições relacionadas à gestão de suas carreiras e empresas no dia a dia são atribuídas a
terceiros para somente depois tomarem as suas decisões.
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