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1.RESUMO 

Dentre as principais funções da Administração enquanto ciência, a de Organizar que 

seria  dispor de um sistema de recursos que procuram segmentar tarefas entre as 

pessoas para atingir um objetivo , envolve processos relacionados a divisão do 

trabalho: processo por meio no qual ocorrer a segmentação das tarefas; autoridade: 

ato de exercer um perfil de liderança entre os colaboradores;  e comunicação: se 

posicionar da maneira correta ao transferir e receber informações, possibilitando uma 

melhoria no momento da tomada de decisão. Desta forma este trabalho tem por 

objetivo descrever a organização de um rodeio de montaria em touros no âmbito 

desses processos, à partir da ótica de um Administrador de eventos deste tipo. De 

abordagem qualitativa, a presente pesquisa fará um breve histórico sobre o 

surgimento do rodeio no Brasil, hoje considerado uma forma de trabalho e renda, 

apresentando algumas diferenças existentes em relação aos rodeios internacionais e, 

ainda, discutindo um dos temas mais polêmicos relacionados aos rodeios, o manejo 

com os animais. 

  
2.INTRODUÇÃO  

 O mundo na atualidade pode ser considerado uma sociedade institucionalizada 

e composta de organizações, onde todas as atividades voltadas para a produção de 

bens e a prestação de serviços são planejadas, organizadas, dirigidas e controladas, 

compondo assim as principais funções da Administração enquanto ciência.  

 De acordo com Chiavenato (2000), as organizações precisam ser 

administradas, requerendo para isso um aparato de pessoas em diversos níveis 

hierárquicos e que se ocupem de incumbências diferentes, sendo assim, a 

Administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma 

organização, seja ela lucrativa ou não, tratando do planejamento, organização, 

direção e controle de todas atividades relacionadas aos seus objetivos.  

 Para Maximiano (2000), Administração significa ação, pois é um processo de 

tomar decisões e realizar ações que envolvem quatro processos principais e 

interligados: planejar, organizar, executar e controlar.  

 Desta maneira, organizar é um processo de dispor de recursos em uma 

estrutura que facilite o alcance dos objetivos estabelecidos. O processo de organizar 

compreende a divisão de um todo em partes e pode ser representado graficamente 

por meio de um organograma, conforme ilustra a figura 1.  



 

Figura 1: o processo de Organização na Administração 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maximiano, 2000. 

 

Esse organograma pode ser assim compreendido: 

a) Divisão do trabalho: os retângulos representam unidades de trabalho e 

indicam como as responsabilidades estão divididas dentro da organização. 

b) Comunicação: as linhas que ligam os retângulos mostram a 

interdependência entre as unidades de trabalho. 

c) Autoridade e Hierarquia: o número de níveis em que os retângulos estão 

agrupados mostra como a autoridade estão agrupados mostra como a autoridade está 

graduada, do gerente que tem mais autoridade, no topo da estrutura, até o que tem 

menos autoridade na base da estrutura.  

Neste sentido, o processo de organização pode ser entendido e aplicado não 

só à organizações formais de produção de bens, mas também na prestação dos mais 

diversos tipos de serviços, como o entretenimento, por exemplo, a organização de um 

Festival de Rodeio. 

 

3.OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é o de verificar e descrever a 

aplicabilidade do processo de Organização, enquanto uma das principais funções da 

Administração, que compreende a divisão do trabalho, a autoridade e a comunicação, 
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num Festival de Rodeio de Montaria em Touros, à partir da ótica de um dos mais 

conhecidos Administradores de Rodeio do Brasil.  

 

4.METODOLOGIA 

 De abordagem qualitativa, a presente pesquisa é classificada quanto aos seus 

objetivos como descritiva, onde, segundo Andrade (2009), os fenômenos são 

estudados sem a interferência do pesquisador, que se utiliza de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. 

 Em relação aos procedimentos para a coleta dos dados, este trabalho recorreu 

a pesquisa bibliográfica, que de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), busca 

explicar um problema a partir de referências teóricas e também a pesquisa do tipo 

levantamento, quando se questiona diretamente as pessoas que se deseja conhecer 

o comportamento ou opinião sobre um determinado problema (DIEHL e TATIM, 2004).  

 Desta maneira, foi elaborado um roteiro de entrevista com três perguntas 

abertas, que buscou identificar junto ao entrevistado, o Sr. Enrique Moraes, um dos 

mais conhecidos administradores de rodeio do Brasil, sua percepção em relação a 

aplicabilidade dos fundamentos do processo de Organização na administração de um 

festival de rodeio.  

 
5.DESENVOLVIMENTO 
 
A Administração e o processo de Organização 
 

Administração significa num primeiro momento ação. É um processo de tomada 

de decisões e realização de ações que envolve quatro processos principais e 

interligados: planejamento, organização, execução e controle.  

Uma estrutura organizacional é determinada por três tipos de decisões 

importantes do processo de Organização: divisão do trabalho, definição do sistema 

de autoridade e definição do sistema de comunicação. (MAXIMIANO, 2000). 

A divisão do trabalho trata de como uma tarefa é dividida em partes e quem é 

o responsável por cada uma delas, permitindo às organizações a realização dos mais 

diversos tipos de tarefas, desde as mais simples às mais complexas. 

Já o sistema de autoridade é, na ótica do autor, o direito legal que os gestores 

tem de influenciar o comportamento de seus subordinados e de utilizar os recursos 

disponíveis para o alcance dos objetivos. 



Complementando as duas primeiras, uma das principais responsabilidades da 

administração é coordenar as diferentes unidades de trabalho de uma organização e 

para tanto precisa montar e fazer funcionar o sistema de comunicações na estrutura 

organizacional. Assim, temos o processo de Organizar.  

 

O surgimento do Rodeio 

O crescente desenvolvimento dos rodeios no Brasil vem merecendo a atenção 

de diversos segmentos do mundo esportivo e cultural. Originado nos Estados Unidos 

no Século XVII, época em que predominava o trabalho no campo e o manejo com os 

animais, os peões responsáveis pela lida com o gado eram os próprios domadores 

dos animais utilizados no trabalho, o que fez surgir um dia, numa roda de amigos, uma 

espécie de torneio para eleger o melhor com a doma, surgindo assim, informalmente, 

as primeiras competições.  

Fundada em 1929, a Associação do Rodeio na América, formada por um grupo 

de promotores, trouxe a estrutura necessária para a programação nas organizações 

de competições deste gênero, levando assim o profissionalismo para o rodeio. 

A modalidade de rodeio de montaria em touros, consiste em uma prova onde o 

competidor, conhecido como peão, deve permanecer montado em um touro durante 

8 segundos, tempo esse cronometrado por um juiz dentro da arena, para assim 

conseguir a pontuação. O rodeio vem lutando por reconhecimento desde a década de 

1980, porém, nem sempre o rodeio foi como vemos hoje, com normas e fiscalização. 

Antigamente os peões não tinham conhecimento de como deveria ser uma montaria, 

parece irônico, porém é verdade. Tião Procópio o primeiro peão brasileiro a montar 

nos Estados Unidos conta como foi sua experiência. 

“Eu cheguei aos Estados Unidos e consegui fazer a inscrição em uma escola 
da Professional Rodeio Cowboy Association, PRCA1 na Califórnia... Antes de 
começar me levaram a uma loja para comprar todo o equipamento: espora, 
luva, corda, porque nós aqui no Brasil não tínhamos nada disso. No primeiro 
dia a gente fez aquecimento, alongamento e o instrutor explicou em um touro 
mecânico como passar a corda e fazer os movimentos para a gente começar 
a ver como era. Eu nunca tinha visto um touro mecânico na minha vida e me 
escolheram como o primeiro para montar neste bicho. O rapaz colocou a 
corda, amarrou, eu montei e o touro começou a pular, a rodar e eu nem sabia 
que aquilo rodava, o touro então me puxou para frente e quase me derrubou, 
foi nesse momento que eles pararam as máquinas. Eu não conseguia montar 
naquilo não. Depois do touro mecânico eles começaram a embretar os touros 

                                                 
1 A PRCA, Professional Rodeio Cowboys Association, foi fundada em 1975 e é considerada a maior e 
mais conceituada entidade de rodeio do mundo. Esta organização está presente nos Estados Unidos 
e abrange as seguintes modalidades: bareback, bulldogging, laço do bezerro, laço em dupla, sela 
americana, três tambores e montarias em touros.  



e era a gente que escolhia em qual animal queríamos montar... No último dia 
o JC e o John Davis falaram que iriam escolher o touro da escola. Eu montei 
nesse, parei e fui o campeão da escola e por causa da vitória me deram uma 
fivela que eu tenho guardada até hoje. Eles vibraram muito e me elogiaram 
bastante. Depois desse curso eu tinha que participar de alguns rodeios 
amadores para conseguir minha carteirinha de profissional e entrar na PRCA, 
mas como eu era de fora e fui o primeiro estrangeiro a ir para lá, eles me 
mandaram direto para a Associação pegar a carteirinha de profissional e eu 
pude começar a participar dos rodeios profissionais, era tudo novidade. Fiquei 
seis meses nos Estados Unidos, até cheguei a parar em alguns touros, mas 
não ganhei nada neste primeiro ano. Foi então que eu voltei para o Brasil e 
comecei a incentivar a montaria em touros, mostrei os equipamentos e 
comecei a ensinar o jeito certo que tinha que fazer”. (LOPES e PERREGIL, 
2014, p.79-81) 
 

E assim começa a história do rodeio de montaria em touros no ano de 1980. 

Tião Procópio, ao retornar ao Brasil, ensina para os outros competidores a maneira 

correta de montar e as regras e equipamentos necessários para prevenir ferimentos. 

Essa prática do rodeio cresce de forma surpreendente dentre os últimos anos e até 

hoje ainda se expande, uma grande ajuda desse crescimento e divulgação foram os 

meios de comunicação, responsáveis por divulgar e levar o conhecimento do rodeio 

para aqueles que tinham apenas uma imagem superficial do evento.  

“Nos anos 1990 o rodeio chega à televisão e com isso um número ilimitado 
de brasileiros passa a ter um contato mais diário com a modalidade. Logo em 
1992 é inaugurada a TV RODEIO, criação de Ney Macedo. Esta é a primeira 
produtora do Brasil que cobre uma final de rodeio nos Estados Unidos, em 
Las Vegas. Surgem também programas relacionados ao tema como ‘O chão 
é o limite’ em 1993, na Rede Record, ‘Vida de Rodeio’ veiculado na Rede 
Vida de Televisão, em 1995, a Rede Mulher também lança programas 
relacionados ao rodeio como ‘Jeitão’ e ‘Estouro da Boiada’. Em 1996 a TV 
Rodeio é responsável pela CMT Brasil, um canal a cabo sobre o mundo 
country filial da americana Country Music Television que existiu entre 1995 e 
1999 e era transmitido pela TV a cabo, TVA. Um programa que também foi 
apresentado na TV a cabo foi o Bad Bull, no Sportv. Movido pelo avanço do 
rodeio e a mística figura do peão surge a primeira novela que aborda o tema, 
‘A história de Ana Raio e Zé Trovão’, exibida pela Manchete em 1990”. 
(LOPES e PERREGIL, 2014, p.144) 
 

O público em geral, a partir destas divulgações, começa a ter uma visão ampla 

e realista do esporte, passando a acompanhar e entender as práticas e objetivos que 

compõe o rodeio. Impactos positivos e importantes em algumas áreas foram sentidos 

à partir daí. O turismo, por conta das festas atraírem um grande número de pessoas; 

o campo de pesquisa, embora atualmente escasso por existir poucos livros sobre o 

assunto. E também o mercado de trabalho para Veterinários, Administradores, 

Fisioterapeutas, Médicos e demais profissionais que descobriram que o rodeio 

também é uma fonte de trabalho e renda. 



De acordo com Serra (2000), para a organização de um Festival de Rodeio são 

necessários inúmeros profissionais como: Peões, Salva-Vidas, Madrinheiros, 

Tropeiros, Locutores, Médicos Veterinários, Juízes, Comentaristas, Berranteiros, 

dentre outros.  

E assim a imagem do rodeio se transforma e a modalidade de montaria em 

touros conquista espaço e reconhecimento à medida que cresce e é divulgada sua 

importância, deixando também cidades reconhecidas por conta do evento; um grande 

exemplo é a cidade de Barretos, localizada no interior de São Paulo, que se tornou 

fundadora da festa do peão de boiadeiro, e inspirou outras cidades do país a adotar o 

evento. 

 

 A Administração de um Rodeio 

           O rodeio funciona como uma empresa, onde há uma equipe de profissionais 

trabalhando em conjunto para que todos os requisitos sejam respeitados durante o 

evento. Porém, a responsabilidade de contratar, organizar e fiscalizar o trabalho dos 

demais profissionais é dos administradores do evento, já que a parte gerencial é 

formada por uma comissão organizadora, que são várias pessoas responsáveis pelo 

evento, sendo que cada um fica responsável por um departamento e o administrador 

responsável pela comissão organizadora. 

 Analisando o Jaguariúna Rodeio Festival, Gallego (2006), afirma que eventos 

deste tipo são cenários propícios para a comunicação mercadológica, pois eles 

proporcionam aos indivíduos situações únicas de socialização, de experimentação no 

momento da compra e do consumo e de vivências com a marca de determinadas 

empresas, o que torna sua organização bastante complexa sob vários aspectos.  

 

Os cuidados com os animais 

Já nos primeiros festivais de rodeio, alguns questionamentos começarão e ser 

pontuados. O grande problema discutido era o fato de se utilizar animais para 

realização do evento, especificamente a suspeita de maus tratos, tornando assim um 

caso para discussão no Congresso Nacional.  

Assim, após inúmeras e calorosas discussões, se aprova em 2002, a Lei n° 

10.519, que regulariza o rodeio como uma modalidade de esporte e evento cultural 

(BRASIL, 2002). A lei expressa normas e disposições a qual devem ser cumpridas 

para sua realização, como estruturas aprovadas por meios de alvarás e vigilância 



sanitária , animais presentes para realização do evento com suas vacinações e 

exames em dia que comprovem seu bem estar , profissionais presentes no evento 

como médicos veterinários , equipe de paramédicos, reconhecimento dos competidos 

como profissionais , normas e regras para acontecimento das montarias e  descritivo 

das responsabilidades dos administradores. 

Desta forma, para cuidar do bem estar animal, verificando se estão aptos para 

as montarias, bem como acompanhar a alimentação adequada e o local onde estão 

alojados e principalmente os bretes2 e arena, um Médico Veterinário é contratado pela 

administração do rodeio. Assim que os animais chegam ao local, são analisadas as 

vacinas, documentações, se os chifres estão redondos no formato de uma moeda de 

um real, para não machucar os profissionais durante as montarias.  

O profissional fica no local durante todo o evento, caso o animal precise de 

atendimento emergencial e também para fiscalizar os equipamentos obrigatórios 

utilizados pelos competidores. O médico veterinário Marcos Sampaio de Almeida 

Prado, mais conhecido como Dr. Kiko, que acompanha o rodeio da cidade de Barretos 

aponta alguns dos itens que são analisados no animal. 

“A gente vê se o animal está com o pelo liso, que é um sintoma de bons tratos, 
se o animal está com o olho alegre, se a orelha está levantada, são sintomas 
que o veterinário sabe captar do animal, também vemos a espessura do 
chifre, pois este não pode estar muito fino para não machucar o peão. O mais 
importante é o animal, ele precisa estar bem, porque se ele não estiver bem 
não vai dar o espetáculo e eu não quero judiar, eu quero tratar bem”. (LOPES 
e PERREGIL, 2014, p.268) 
 

O médico veterinário também avalia a espora, pois a mesma deve ser lisa como 

uma moeda para não machucar o animal, a corda americana que deve conter um 

acolchoado no local onde se segura, localizada perto do cupim do boi e se o sedém3 

foi colocado corretamente no animal. 

 

A equipe de apoio  

Outros profissionais primordiais para a realização do evento são os Médicos, 

Enfermeiros e Bombeiros, que formam a equipe de atendimento médico, para fazer o 

atendimento ao peão, caso haja complicação no momento da montaria. Também é 

necessário que existam duas ambulâncias no local do rodeio, pois se por ventura 

                                                 
2 Bretes: Local onde ficam confinados os animais antes do rodeio e onde são preparados para montaria. 
3 Sedém: Espécie de cinta, confeccionada de lã, utilizada na altura da virilha do animal, com 
finalidade de estimular os pulos. 



acontecer de uma ambulância ter que dar atendimento, a outra estará no local, não 

tendo assistência médica o rodeio não poderá continuar, pois estará fora das normas 

de segurança dos peões.  

Os Salva Vidas são contratados pelos administradores com a função de 

proteger o peão, trabalhando com a dispersão do animal no momento em que o 

competidor cair. Profissionais trabalham na praça de alimentação, cada um com suas 

barracas de seguimentos diferentes, assim como aqueles que trabalham com a venda 

de vestuários. Os profissionais da limpeza cuidam dos banheiros e mantem o pátio 

com maior aglomeração de pessoas limpo. O Setor de marketing, que trabalha na 

divulgação do evento. Os locutores são responsáveis pela animação e narração das 

montarias. E existem as empresas que fazem o serviço de montagem das 

arquibancadas e do palco. 

Todo os profissionais citados acima mesmo sendo divididos cada um conforme 

sua área de atuação, são de responsabilidade exclusivamente do administrador do 

evento, pois ele é o responsável pela contratação e tem por função acompanhar e 

fiscalizar para verificação dos deveres de cada profissional, além de responder 

legalmente por cada ato de irregularidade que vier a acontecer no rodeio, já que o 

mesmo é fundamentado por lei, e deve cumprir, como todos os eventos, normas da 

vigilância sanitária, alvará  de segurança e bem estar dos animais e do público. 

                

6.RESULTADOS  
 

Para verificar a aplicabilidade dos fundamentos do processo de Organização 

na administração de um festival de rodeio, foi elaborado pela pesquisadora, um roteiro 

contendo uma questão aberta relacionada às três ações que compõe esses 

fundamentos, quais sejam: divisão do trabalho, autoridade (liderança) e comunicação.  

A questão foi feita diretamente ao Sr. Enrique Moraes, presidente e fundador 

do campeonato Ekip Rozeta4 e um dos mais conhecidos administradores de festivais 

de rodeio no Brasil. Vejamos os resultados.   

                                                 
4 Ekip Rozeta: Campeonato de rodeio, formada por Enrique Moraes, com apoio e incentivo dos 

profissionais Redner Moreira, Enéias Barbosa, Silvano Alves, Emilio Rezende e Aílton Amorim, a Ekip 
Rozeta trabalha em rodeios pelo país e como resultados desses eventos, monta um ranking 
anual.Presidido por Enrique Moraes, a Ekip Rozeta tem como principal objetivo a evolução do esporte 
rodeio, assim como a valorização de todos os competidores, animais e profissionais ligados ao 
Campeonato Rozeta 



Pensando na organização de um festival de rodeio, como você vê a importância da 

divisão do trabalho, liderança e comunicação para o sucesso do evento? 

“A importância da divisão do trabalho, das tarefas, é que cada um é 

responsável por uma área, como por exemplo na área de montagem, tem que 
ser uma pessoa que tenha conhecimento na área de evento, de mídia a de 
propaganda de lidar com os patrocinadores, tem que ter pessoas que se 
comunica melhor, que tenha contatos, para estar falando com os 
patrocinadores, na área de mexer com os competidores também. Então é 
como se fosse um governo, dividido em ministérios, cada um exerce o seu 
melhor papel, para aquilo que foi escalado. Quanto a liderança na 
organização de rodeio, a liderança você não compra ela, você conquista, para 
você ter poder de liderança você tem que ter respeito, simplicidade e 
humildade com todos, sempre respeitando acima de tudo. Eu acho que a 
liderança ela vai acontecendo naturalmente, muitas pessoas elas querem ser 
líderes, para você ser líder, tem que ter o dom, o dom da palavra, o dom da 
conversa, tem que saber falar um sim, saber falar um não, as vezes tem que 
ter um jogo de cintura, principalmente isso. E a comunicação, ela é muito 
importante, você tem que tentar levar para o público, para os profissionais, 
para os patrocinadores e para a organização o que funciona do rodeio de 
uma linguagem que eles entendam, fácil de entender e que tenha bastante 
explicação”. 

(ENRIQUE MORAES, 2018) 
 

Observa-se na resposta do entrevistado, a importância atribuída a divisão do 

trabalho, autoridade e comunicação, como princípios básicos e fundamentais para que 

seja alcançado os objetivos estabelecidos na realização de um evento deste tipo, 

corroborando com Maximiano (2000), que define o processo de organizar como sendo 

a divisão de um todo em partes, para que seja alcançado os objetivos planejados.  

Como limitação deste estudo, há o fato de que a pesquisa buscou a percepção 

de apenas um profissional. Recomenda-se estudos sobre este tema à partir de novas 

abordagens e com outros profissionais do rodeio. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O rodeio é uma forma de renda para as cidades e de trabalho para as 

pessoas. Ele tem grande potencial de crescimento até no cenário atual, em meio à 

crise, porém, desde que tenha um acompanhamento de um profissional e 

reconhecimento daqueles que já trabalham atualmente. Como em muitos pontos, o 

que falta no Brasil é realmente a valorização, o rodeio precisa de apoio, divulgação, 

reconhecimento, para as pessoas estarem cientes da verdadeira realidade de como 

funciona toda a estrutura e organização. 

O Brasil precisa enxergar o quão importante é o Rodeio enquanto 

atividade cultural, o quão grande é sua abrangência e quantos admiradores o rodeio 

conquistou e vem conquistando a cada dia. Seu potencial de crescimento pode ser 



melhorado se espelhassem na comparação do rodeio internacional, claro que o país 

do rodeio internacional é mais desenvolvido, e em algumas cidades maiores como 

Barretos, Jaguariúna, essa melhoria é mais simbólica, pois eles já adotam a maioria 

dos princípios do rodeio internacional, porém, essa abrangência deveria ser adotada 

por todas as cidades, principalmente do interior, assim o Brasil  conseguiria 

demonstrar,  de maneira eficaz,  as melhorias em quesitos como qualidade, estrutura 

e, principalmente, respeito e reconhecimento.  
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