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Pesquisas CBV: voleibol, uma paixão nacional
•

Segundo pesquisas realizadas pela CBV, o voleibol é o 2º esporte preferido dos brasileiros. É um esporte vibrante, que produz
uma simbiose única entre a torcida e os jogadores e promove, como poucos, a reversão de expectativas e fortes emoções. Seu
público integra pessoas de diferentes gerações, criando uma atmosfera leve em todos os eventos e competições.

•

Nos contextos mais variados, o voleibol está sempre associado ao lazer, à alegria, à saúde e à paixão. Técnica, dedicação,
determinação e o constante desafio de ultrapassar limites também são valores ligados ao vôlei.

•

É disparado o esporte preferido das mulheres, com 78% da preferência, contra 63% da preferência pela natação, 57% pelo
futebol, 40% pelo basquete, 20% tênis e 18% pelo automobilismo. Entre os dois últimos Jogos Olímpicos, houve um aumento
de 25% na quantidade de mulheres que gostam de vôlei. E são as mulheres que decidem as compras!

•

Outra pesquisa revela ainda que 76% dos jovens de 12 a 18 anos, 74% de 19 a 30 anos, e 68% de 31 a 45 anos, GOSTA MUITO de
voleibol.

Cases de sucesso: o vôlei vende!
Banco do Brasil
•

Foram 1.854 contas abertas durante a realização do World Grand Champions Cup no Japão e US$27.338.413,38 captados
durante a realização do evento.

•

Foram 15.500 contas abertas durante a realização das etapas do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia.

Supergasbrás
•

Motivação da força de venda com bonificação por resultados e torcida organizada dos funcionários, paixão pelo time.

•

Reversão do quadro financeiro e conquista do 1º lugar no ranking de market share. Conquista do tetracampeonato
brasileiro e carioca, obtendo um excelente recall de marca até os dias atuais.

Olympikus
•

A marca é Top of Mind desde 1998, lembrando que em 98 estávamos em ano de Copa do Mundo e concorrendo com
marcas globais.

•

Em 2001, foi Top of Mind com 15%. Líder de share de mercado %. Em 1996, tinha 2% de participação. Atualmente, tem 12%
de mercado, segundo IBOPE.

SUPER SACADA
O projeto Super Sacada é um torneio inspirado no Hajraa
Buitentoernooi, que acontece anualmente na cidade de Eindhoven,
na Holanda, considerado o MAIOR CAMPEONATO DE VOLEIBOL
AMADOR DO MUNDO.
O Super Sacada será uma poderosa ferramenta para a divulgação de
valores ligados ao esporte, como os benefícios da atividade física e
esportiva, o lazer prazeroso, o convívio social, a oportunidade de
conhecer novas pessoas e de fazer novas amizades, entre outros.

Super Sacada
•

A 1ª edição do SUPER SACADA será em Salvador. A escolha da cidade se deu com base em um estudo que fizemos sobre o
fluxo do investimento da Lei de Incentivo ao Esporte, que corre sobretudo para RJ e SP. No ano passado, enquanto SP
captava quase R$ 100 milhões e o RJ mais de R$ 80 milhões, a Bahia captou apenas R$ 800 mil da verba de lei de
incentivo das empresas.

•

Em 2016, portanto, o SUPER SACADA, sozinho, estará respondendo por quase o triplo de todo o investimento da Lei de
Incentivo ao Esporte no estado da Bahia, graças ao nosso principal patrocinador, o Canal SporTV, que acreditou em
nosso sonho desde o início.

•

O fator de motivação para que empresas sejam patrocinadoras do torneio deve ser o alinhamento com os valores que o
voleibol tem em sua essência. Além de promover a disciplina, a saúde e o respeito às regras e aos atletas adversários,
o voleibol depende de um trabalho em equipe. Se não houver trabalho coletivo, não há partida. Foi com esse espírito
que o INSTITUTO VENCER buscou a aprovação de um projeto que dissemine os valores do vôlei a milhares de pessoas, de
todas as idades, incluindo portadores de necessidades especiais.

OBJETIVO
• Realizar, em março de 2016, um grande dia
nacional do vôlei, na cidade de Salvador, para
crianças, jovens e adultos.
• Formar parcerias com escolas, entidades nãogovernamentais e projetos de núcleos da CBV para
reunir pessoas de todas as idades dispostas a
praticar voleibol.

Objetivo
•

Evento a ser realizado na praia do Jardim de Alah, em
Salvador

•

Levar aos participantes os valores do Instituto Vencer,
dos patrocinadores e da cidade de Salvador

•

Inscrição se dará por meio de parceria com escolas e
organizações não-governamentais

•

•

Clínica para aproximadamente 200 crianças entre 8 e 15
anos de idade

Promover importantes valores da prática esportiva (o
esporte prepara para a vida; campeões vivem dentro e
fora de campo; o esporte nos une)

•

Aulas práticas de fundamentos básicos do vôlei e
disciplina

Agregar os valores que o vôlei tem em sua essência
(disciplina, espírito coletivo, perseverança)

•

Reunir personalidades do vôlei para passar conceitos
técnicos e disciplinares aos participantes

•

Ativar o evento como forma de promover a Superliga

•

•

•

Super partida de vôlei envolvendo ex-jogadores de
renome: Fofão, Nalbert, Carlão, Tande, Montanaro,
entre outros
Evento festivo para representantes comerciais e
organizadores no final do dia

Plano de mídia & Divulgação
On air
•

Peça com imagens da festa, agregando os valores escolhidos para a modalidade (somos todos um só), sendo uma causa
prioritária em prol do desenvolvimento do esporte.

Online
•

Postagens promovendo a inscrição no evento: 6 posts (2 posts/semana)

•

Postagens divulgando o evento: 20 posts (4 posts/semana)

Oﬀline
•

Ação/ativação junto às escolas de Salvador

•

Ação de marca junto às escolinhas de vôlei da cidade

Post para redes sociais

Compromisso editorial
do SporTV

•
•

Flashes ao vivo do evento dentro do
Redação e/ou Seleção
Matéria dentro do Tá na área

•

Matéria no SporTV News

•

Programete/filler de 2’a 3’

O torneio
•

O SUPER SACADA é inspirado na competição Hajraa Buitentoernooi, torneio que acontece anualmente na cidade de
Eindhoven, na Holanda. O Hajraa é considerado o maior campeonato de voleibol amador do mundo e acontece nas
dependências da Faculdade de Tecnologia da cidade.

•

Uma reportagem sobre o evento pode ser lida e assistida em vídeo no link
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/09/naholanda-tande-descobre-o-maiortorneio-de-volei-de-grama-do-mundo.html

•

Por suas características inéditas e pela grande visibilidade quanto ao número de participantes, equipes e categorias, o SUPER
SACADA será também uma poderosa ferramenta para a divulgação de valores ligados ao esporte, como os benefícios da
atividade física e esportiva, o lazer prazeroso, o convívio social, a oportunidade de conhecer novas pessoas e de fazer novas
amizades, entre outros.

•

Após o evento, os materiais esportivos utilizados no torneio serão doados para a Prefeitura de Salvador.

A importância do projeto
•

O Super Sacada apresenta uma proposta grandiosa por natureza: ser
a maior competição de voleibol amador do mundo, superando a
marca de participantes de sua inspiração holandesa Hajra
Buitentoernooi.

•

Some-se a isso o reconhecimento do voleibol como a segunda
modalidade esportiva mais popular do país, tendo sido apontado em
pesquisa como a modalidade mais aguardada nos últimos Jogos
Olímpicos pelos torcedores brasileiros (conforme site http://
olimpiadas.ig.com.br/2012-07-27/segundopesquisa-volei-e-esportemais-esperado-por-brasileiros-nas-olimpiadas.html), e temos um
panorama preciso do alcance do esporte em nosso país.

•

A execução do projeto na cidade de Salvador, além do potencial de
exposição espontânea do Super Sacada na mídia, cria amplas
condições para que milhares de pessoas tenham acesso a um
ambiente propício para a difusão dos valores esportivos e do
prazer lúdico existente na prática da atividade física.

A importância do projeto
•

Acontecendo logo após a realização da Copa do Mundo no Brasil e antes da realização dos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro, o Super Sacada também aproveitará o ambiente naturalmente repleto de menções ao esporte para reforçar
o discurso de que grandes eventos podem ser para todos os cidadãos, e não apenas para os grandes atletas de alto
rendimento.

•

O Super Sacada também se mostra um projeto relevante por seus próprios objetivos específicos e metas, que incluem
a realização do maior campeonato de voleibol amador do mundo, criando um marco no esporte de participação
brasileiro em um evento de reconhecida qualidade técnica, promovendo a prática da atividade física e esportiva e
seus valores associados, além da integração de vários tipos de participantes, incluindo pessoas com necessidades
especiais e maiores de 60 anos de idade.

•

O projeto também proporcionará experiência técnica e prática para estudantes de Educação Física e capacitação para
profissionais da área, além de promover a arrecadação de alimentos para entidades assistenciais e a reutilização
dos materiais esportivos utilizados no evento.

A dinâmica
•

A quantidade de participantes prevista neste evento será de 5.440 participantes
divididos em 100 quadras, reunindo adolescentes, adultos, idosos e portadores
de necessidades especiais.

•

O evento acontecerá em um único dia por ano, estabelecendo assim um
calendário anual para realização deste grande acontecimento.

•

O planejamento inicial da competição divide os participantes em cinco formatos
básicos de equipes, conforme abaixo:
1. Sextetos
2. Quartetos
3. Duplas
4. Voleibol sentado
5. Sextetos master (a partir de 60 anos)

Critérios para participação
•

A seleção dos participantes do projeto não levará em
consideração critérios técnico-esportivos. Como informado
anteriormente, o objetivo do projeto é a promoção da
participação esportiva.

•

Para participar, os interessados deverão preencher a ficha de
inscrição disponível na página do evento e doar 2 kg de alimento
não perecível (exceto sal e açúcar) em postos de troca
distribuídos na cidade de Salvador. Nesses postos, o alimento
será trocado pelo kit oficial do Super Sacada, incluindo o boné e
a camiseta do evento, sem a qual não será permitida a
participação na competição.

•

Os participantes poderão se inscrever como equipes formadas ou
individualmente, passando a fazer parte de equipes formadas às
vésperas do início da competição.

Acessibilidade
•

Quatro quadras serão utilizadas para a prática do voleibol sentado. No entanto, elas não necessariamente serão de uso
exclusivo para pessoas portadoras de necessidades especiais.

•

As equipes poderão ser formadas também por pessoas sem essas necessidades, reforçando o conceito da integração que é
proporcionada pelo esporte.

Parceria
O Instituto Vencer buscará parceiros e apoiadores institucionais para o evento. Entre eles, deverão estar:
•

As principais universidades de Salvador, para a captação de voluntários e estagiários;

•

As secretarias municipal e estadual de educação e do esporte, para divulgação em escolas e centros esportivos;

•

Federações estaduais e a Confederação Brasileira de Voleibol, para a oficialização do evento;

•

Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo;

•

Como o maior apoio de todos, a Federação Internacional de Voleibol.

•

Através das parcerias estabelecidas, será possível promover a participação de cerca de mais de 4 mil pessoas, dos
sexos masculino e feminino, divididos em categorias etárias a partir de 12 anos e sem limite máximo de idade,
incluindo também portadores de necessidades especiais na modalidade de voleibol sentado.

A importância da prática esportiva
A Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da UNESCO, de 1978, explicita o valor que a Organização das
Nações Unidas reconhece na prática esportiva. A íntegra do documento está no link:
www.unesco.pt/cgi-bin/educacao/docs/edu_doc.php?idd=19. Para embasamento deste projeto, são destacados seis
trechos:
•

"O exercício efetivo dos direitos humanos depende em parte da possibilidade dada a todas as pessoas humanas
para desenvolver e proteger livremente as suas aptidões físicas, intelectuais e morais e de que, como tal, o acesso
de todos à educação física e ao desporto deve ser assegurado e garantido...”

•

“A proteção e o desenvolvimento das aptidões físicas, intelectuais e morais da pessoa humana contribuem para a
melhoria da qualidade de vida no plano nacional e internacional…”

A importância da prática esportiva
•

“A educação física e o desporto devem aspirar a promover as relações entre os povos e os indivíduos, e bem ainda,
a competição desinteressada, a solidariedade e a fraternidade, o respeito e a compreensão mútuas e o
reconhecimento da integridade e da dignidade das pessoas humanas...”

•

“A inserção no meio ambiente natural enriquece a educação física e o desporto e inspira ao respeito pelos recursos
do planeta e promove os esforços pela sua conservação e utilização, ao serviço de toda a humanidade...”

•

“Todas as pessoas humanas têm o direito à educação física e ao desporto, indispensáveis ao desenvolvimento da
sua personalidade.”

•

“O ensino, o enquadramento e a administração da educação física e do desporto devem ser confiados a pessoal
qualificado.”

Premiação
•

Todos os participantes da competição receberão
uma medalha. Cada participante receberá também
um boné e uma camiseta do evento.

•

Por se tratar de um evento que promove a
participação esportiva, a camiseta será a única peça
de uniforme de uso obrigatório. Será permitido o
uso de qualquer tipo de calção e calçado esportivo,
sendo possível a disputa descalça.

Caráter pedagógico-educativo
•

A partir de uma visão que concebe o esporte como
atividade sócio-educativa e cultural, o Super Sacada
é um esforço permanente dos educadores e
organizadores para preparar os jovens para a vida e
para um melhor aproveitamento do tempo livre.

•

Todas as atividades relacionadas ao evento buscam
a formação e o desenvolvimento integral dos jovens,
promovem o espírito de equipe, a colaboração e o
respeito mútuo, sem deixar a competição
transformar-se em rivalidade e inimizade. Em todas
as etapas, a presença do educador e da família
cumpre um papel essencial.

Importância do profissional de Educação Física
•

Contribuir para a formação do jovem em todas as suas facetas e desenvolver o gosto e o hábito da prática desportiva regular;

•

Criar as premissas indispensáveis para os jovens alcançarem, em cada etapa, o nível ótimo do seu desenvolvimento;

•

Desenvolver nos praticantes uma atitude positiva de participação e persistência;

•

Orientar as expectativas dos jovens em um sentido realista;

•

Garantir a aprendizagem e o aperfeiçoamento das técnicas básicas.

Objetivos secundários
•

Oferecer aos participantes situações ricas e variadas em
contato com a bola.

•

Dar ao principiante a possibilidade de se expressar,
qualquer que seja o seu nível de prática, através de um
conjunto de jogos que respeitem o seu estado mental e
físico.

•

Promover a eficiência do atleta, tanto pela frequência de
contatos com bola como pelo número de pontos que é
capaz de marcar em cada um dos jogos.

COTAS DE PATROCÍNIO

Cota Platina – SporTV Confirmado
•

Ações promocionais, a cargo do patrocinador, nas dependências do local de realização dos jogos em
todas as fases da competição;

•

Colocação de banners da empresa no local de realização;

•

Inclusão do logotipo da empresa patrocinadora na página virtual do Super Sacada;

•

Inclusão de carta do patrocinador na cartilha dirigida ao público presente;

•

Divulgação continuada da empresa patrocinadora, com logotipo, em toda a mídia autorizada;

•

Inclusão de carta da empresa nos press kits enviados à imprensa, comunicando seu envolvimento e
apoio ao esporte;

•

Placas de quadra (fundo)

Cota Platina – SporTV Confirmado
•

Logo do patrocinador presente nos uniformes da comissão técnica durante a competição (ombros) (480 uniformes);

•

Logo do patrocinador presente nos uniformes das equipes de produção do torneio (ombros) (560 uniformes).

•

Logo do patrocinador presente nas camisetas (ombros) e bonés (parte lateral) promocionais distribuídos e sorteados
durante o torneio (10.000 unidades cada)

•

Logo do patrocinador presente no material de divulgação: panfletos (200.000 unidades), cartazes (320 unidades) e
banners (160 unidades).

•

A colaboração sugerida seria acima de R$ 1.000.000,00 e será aplicada em conjunto com mais 1 ou 2 co-patrocinadores.

Cota Ouro
•

Ações promocionais, a cargo do patrocinador, nas dependências do local de realização dos jogos em todas as fases
da competição;

•

Colocação de banners da empresa no local de realização;

•

Inclusão do logotipo da empresa patrocinadora na página virtual do Super Sacada;

•

Inclusão de carta do patrocinador na cartilha dirigida ao público presente;

•

Divulgação continuada da empresa patrocinadora, com logotipo, em toda a mídia autorizada;

•

Inclusão de carta da empresa nos press kits enviados à imprensa, comunicando seu envolvimento e apoio ao esporte;

Cota Ouro
•

Logo do patrocinador presente nos uniformes de jogo e comissão técnica durante a competição (mangas) (480
uniformes);

•

Logo do patrocinador presente nos uniformes das equipes de produção do torneio (mangas) (560 uniformes);

•

Logo do patrocinador presente nas camisetas promocionais (mangas) (10.000 unidades);

•

Logo do patrocinador presente no material de divulgação: panfletos (200.000 unidades), cartazes (320 unidades)
e banners (160 unidades).

•

A colaboração sugerida seria acima de R$ 700.000,00 e será aplicada em conjunto com 3 ou 4 co-patrocinadores.

Cota Prata
•

Ações promocionais, a cargo do patrocinador, nas dependências do local de realização dos jogos em todas as fases da
competição;

•

Colocação de banners da empresa no local de realização;

•

Inclusão do logotipo da empresa patrocinadora na página virtual do Super Sacada;

•

Inclusão de carta do patrocinador na cartilha dirigida ao público presente;

•

Divulgação continuada da empresa patrocinadora, com logotipo, em toda a mídia autorizada;

Cota Prata
•

Logo do patrocinador presente no material de divulgação: panfletos (200.000 unidades), cartazes (320 unidades) e
banners (160 unidades).

•

A colaboração sugerida seria acima de R$ 500.000,00 e será aplicada em conjunto com 4 a 6 co-patrocinadores.

Todos os demais valores de contribuição são aceitos e bem vindos e serão discutidos os benefícios sempre que for do
desejo do patrocinador.

Patrocínio exclusivo
(disponível a partir da 2ª edição)
•

Ações promocionais, a cargo do patrocinador, nas dependências do local de realização dos jogos em todas as fases da
competição;

•

Colocação de banners da empresa no local de realização dos jogos;

•

Inclusão do logotipo da empresa patrocinadora com destaque especial no Web Site do Super Sacada;

•

Inclusão de carta do patrocinador na cartilha dirigida ao público presente;

•

Inclusão do logotipo da empresa patrocinadora - com enfoque de EXCLUSIVO em toda a folhetaria com o programa da
temporada anual aberto ao público em geral;

•

Divulgação continuada da empresa patrocinadora, com logotipo, em toda a mídia autorizada;

•

Menção do patrocínio em todos os press releases enviados aos meios de comunicação de maior destaque, como jornais,
rádios, televisões e revistas;

•

Inclusão de carta da empresa nos press kits enviados à imprensa, comunicando seu envolvimento e apoio ao esporte;

•

Menção da empresa nas entrevistas coletivas à imprensa, sempre que houver;

Patrocínio exclusivo
(disponível a partir da 2ª edição)
•

Logo do patrocinador presente nos uniformes de jogo e comissão técnica durante a competição (frente, costas) e no calção;

•

Logo do patrocinador presente nos uniformes das equipes de produção do torneio (560 uniformes);

•

Logo do patrocinador presente nas camisetas (frente e costas) e bonés promocionais distribuídos e sorteados durante o
torneio (10.000 unidades cada);

•

Logo do patrocinador presente nos materiais usados durante o torneio: squeeze (500 unidades), mochila saco (500 unidades),
medalhas de premiação (5400 unidades);

•

Logo do patrocinador presente no material de divulgação: faixa (4m x 1m) (100 unidades), panfletos (200.000 unidades),
cartazes (320 unidades), banners (160 unidades);

•

Logo do patrocinador presente na adesivagem dos postes e fitas.

Patrocínio exclusivo
(disponível a partir da 2ª edição)
•

Esta cota contempla todas as propriedades existentes no projeto:

•

Placas de quadra (lateral e fundo);

•

Backdrop de premiação e coletiva de imprensa;

•

Protetor de poste;

•

Fita de rede;

•

Blimp;

•

Através de ampla divulgação com exposição em todas as suas publicações e mídia, fica em evidência durante toda a
competição, desde o lançamento até o fechamento do evento.

Valor da cota: R$ 3.000.000,00

Instituto Vencer
•

Criado em 2004, o Instituto Vencer é uma associação civil sem fins lucrativos que tem o objetivo de desenvolver e executar
projetos que promovam o desenvolvimento humano por meio da cultura, educação, saúde, esporte e sustentabilidade.

•

Desde sua fundação, o Instituto tem encurtado a distância entre o poder público, grandes organizações e a população,
realizando um diálogo entre os três setores e contribuindo de maneira efetiva para a conscientização e transformação
social por onde já atuou.

•

Que o Brasil é uma potência em diversos setores, ninguém duvida. Mas o Instituto Vencer entende que para trilhar o
caminho do desenvolvimento é necessário prestar atenção nas pessoas. A meta é trabalhar em prol da inclusão e da
oportunidade.

•

Com o conhecimento em mãos, o indivíduo será capaz de aproveitar as oportunidades. E agarrar uma boa chance é tudo o
que se precisa. Pode significar a diferença entre ficar onde está e evoluir.

•

O plano de atuação do Instituto Vencer contempla a realização de projetos democráticos, que objetivam a promoção
humana em todos os setores sociais através do esporte, da educação, da cultura e da saúde.

Capacidade técnica
Sobre a capacidade técnico-operativa, o Instituto Vencer possui uma sólida carteira de projetos, conforme relação parcial
apresentada a seguir:
Maratoninha - Corrida ao ar livre em meio à natureza dentro do Parque Villa Lobos, na cidade de São Paulo, cujo objetivo é
criar hábitos saudáveis para crianças entre 4 e 12 anos.
Copa Bairros de Vôlei - Economia, políticas sustentáveis, esporte. O Brasil é potência em tudo. Mas esta capacidade de nada
adianta sem investimentos. O projeto Copa Bairros traduz o desejo de promoção do voleibol entre comunidades do Rio de
Janeiro para a formação de categorias de base, visando os Jogos Olímpicos de 2016.
Copa Escolar de Vôlei - O Instituto Vencer realizou a primeira edição do evento e já aprovou e captou recursos para a
segunda edição.
Vela Viva - O Projeto Vela Viva tem como finalidade o ensino da modalidade olímpica de prancha a vela (windsurf), como
atividade extracurricular das instituições públicas de ensino do município de Armação dos Búzios.
Seminário Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte - O Instituto Vencer colocou em prática um projeto ousado. Reuniu
autoridades e especialistas para uma discussão sobre o cenário esportivo brasileiro, suas necessidades e obstáculos na
urgência de um mar de oportunidades que se abriu com a realização da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Assim
surgiu a ideia de realizar periodicamente o Seminário.

Parceiros e clientes

