Apresenta

Gestão 4.0 no Esporte

A evolução da gestão pública no esporte e no mundo digital

Programa de Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte

Porque evoluir na Gestão Pública do Esporte?
 Para ser o gestor protagonista de uma organização moderna e visionária.

 Para se tornar um líder admirado que constrói o futuro desejado no presente.
 Para redesenhar a cultura organizacional nas demandas atuais.
 Para capacitar os seus colaboradores conforme as competências necessárias.
 Para planejar e tomar decisões sistematicamente.
 Para otimizar seus recursos e potencializar os resultados.

 Para desenvolver projetos de captação de recursos extra orçamentários.
 Para ter agilidade nos processos críticos internos.
www.yescom.com.br

EFEITO

RESULTADO

A importância de otimizar os resultados na Gestão Pública do Esporte e no mundo digital

Resultados efetivos para os gestores no âmbito público, privado e no 3º setor

Projetar resultados de longo prazo para o mundo 4.0 no esporte

Desenvolvimento de soluções para o
mundo 4.0 no esporte

CAUSA

Mobilização de uma
agenda positiva

Melhor alcance
de resultados
e orçamentos

Melhor decisão
sobre objetivos
e metas

Informações
segmentadas e
de qualidade
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Foco nos temas
e projetos
da organização

Programa de Capacitação Gerencial para levar
o esporte brasileiro à realidade do Mundo 4.0
Inovação, transferência de conhecimento e capacitação profissional constituem uma nova linha de atuação da
Yescom, empresa que atua na geração de projetos esportivos fortalecendo o relacionamento de marcas, produtos,
cidades e pessoas.
Com larga experiência nas relações institucionais junto a órgãos públicos, confederações e federações esportivas, a
Yescom elaborou à partir de suas experiências e vivências, um Programa de Capacitação Gerencial que abrange
soluções de desenvolvimento pessoal, inovação e estratégias para o Mundo 4.0 no Esporte.
Além de agregar a seu time especialistas na área de desenvolvimento da gestão pública a Yescom conta com a
colaboração para transferência de conteúdo e conhecimento, da Fundação Steinbeis do Governo Alemão,
terceira plataforma do mundo em termos de transferência de conhecimento e tecnologia com mais de 45 anos de
experiência, da Steinbeis University (maior Universidade particular da Alemanha) e da School of Business and
Entrepreneurship - SIBE Business School da Steinbeis University já estabelecida no Brasil.
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Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte
A Yescom organizadora dos principais eventos de atletismo e ciclismo do Brasil desenvolve seus projetos
sempre à luz das principais entidades reguladoras do esporte nas cidades em que atua, como por exemplo:

A Yescom também mantém uma dinâmica de realizar seus eventos sempre seguindo as normas públicas
principalmente junto ás Prefeituras e Secretarias de Esporte das cidades em que atua, como por exemplo:
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Conceito do Programa de Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte
O engenheiro e economista alemão Klaus Martin Schwab discute, em seu livro “A Quarta Revolução Industrial” os
impactos que ela poderá causar na dinâmica das sociedades e afirma:

“Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos,
trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de
qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes".
Certamente, não é possível ter a dimensão do alcance desse novo momento histórico, mas estamos fazendo parte
do início, da construção dos primeiros movimentos sobre o mundo 4.0.
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Conceito do Programa de Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte
Segundo o Cientista Marcelo Gleiser, “o mapa que chamamos de realidade é um mosaico de ideias em constante
mutação”. Saber lidar com o desconhecido de um tema em desenvolvimento, requer coragem para enfrentar os
desafios e humildade para reconhecer que muitos paradigmas serão revistos.

O avanço na maturidade das instituições em gestão e otimização dos seus recursos deve ser encarado não apenas
como a implantação de um conjunto de ferramentas e artefatos gerenciais, mas principalmente como mudança da
cultura e do comportamento de lideranças e colaboradores.
Diversas são as estratégias para alcance dessa transformação e, uma delas, é sem dúvida o desenvolvimento
contínuo dos colaboradores sobre as temáticas envolvidas.
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Programa de Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte
Envolve a criação e implementação de práticas educacionais aplicadas ao
ambiente do esporte promovendo desenvolvimento de experiências nas seguintes linhas:
Infraestrutura e tecnologias aplicadas:
Soluções para criação de ambientes de aprendizagem
integrados para a gestão para o mundo 4.0 no esporte;
Transformação de pessoas:
Implantação de programas de desenvolvimento de
profissionais, gestores e técnicos;
Normativos e diretrizes:
Estruturação de um ambiente normativo que impulsione a
gestão para o mundo 4.0 no esporte;

www.yescom.com.br

Programa de Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte
Cultura e liderança:
Promoção de modelos de gestão de mudança nas mais diversas
organizações com foco na gestão para o mundo 4.0 no esporte;
Modelo de ensino:
Desenvolvimento de um modelo de ensino-aprendizagem que
considere as demandas e competências na gestão para o mundo
4.0 no esporte;
Integração com o setor produtivo:
estruturação de estratégias para integração e colaboração entre
organizações públicas e o setor produtivo com foco na gestão para
o mundo 4.0 no esporte.
Implementação do ESG - Environmental, Social and Corporate Governance
www.yescom.com.br

Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte

Principais parceiros do programa para transferência de conhecimento e desenvolvimento

Fundada em 1998 é a maior Universidade
privada da Alemanha, reconhecida como uma
das melhores instituições do mundo.
Seu currículo é baseado na experiência de
programas de Doutorado desde 2003.

A SIBE é especializada em Programas
Internacionais de Gestão, Liderança,
Inovação e Transformação Digital.
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Gestão para o Mundo 4.0 no Esporte
Prêmios e selos de credenciamento SIBE
Sistema de Credenciamento FIBAA. Selo Premium.
M.Sc. em Gestão Internacional e M.A. em Administração Geral (MBA
em Gestão Geral, LL.M. em Direito Internacional dos Negócios) da FIBAA.
Membro da Associação para o Avanço das Escolas Colegiadas de
Negócios (AACSB)
CEO Alemanha: Prof. Dr. Dr. hc. Werner G. Faix e Prof. Dr. Stefanie Kisgen
CEO Brasil: Prof. MBA Peter M. Dostler

Outras fontes de transferência de conhecimento, tecnologia, certificação e especialistas internacionais para o programa

www.yescom.com.br

“…nós não possuímos as soluções
porque não há soluções (ainda).
As respostas não serão encontradas em
um relatório, mas descobertas ao longo
do caminho na estrada incerta da
inovação”

Todos os direitos reservados a
Yescom
Entretenimento, Esportes e Comunicação
Alameda Araguaia, 3876
Alphaville
tgk@yescom.com.br

Nick Petrie
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