Alto Rendimento – Elite
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I NOME DO PROJETO
Elite Pé de Vento
II - DADOS DA ENTIDADE
Associação Atlética Pé de Vento
CNPJ: 07.344.299/0001-40
E-mail: pedeventobra@gmail.com
Site: WWW.pedevento.org.br
Endereço: Rua Capitão Francisco Magalhães, 122 – complemento (fundo)
Cidade: Petrópolis-RJ - CEP: 25.660-020
Telefone: (024) 981414413
III - RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Nome completo:
Antonio Henrique Dias Viana
Cargo:
Mandato:
Presidente
Início: julho de 2019 Término: junho de 2023
CPF:
Identidade / Órgão Expedidor:
314.442.457-91
02.209.521-0 IFP
Endereço:
Rua Capitão Francisco Magalhães 122
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
Bingen
Petrópolis
Rio de Janeiro
25.660-020
Telefones 24 981132373
e-mail): henriquepdv@hotmail.com
CREF
CBAt
022403-P/RJ
07
Formação:
• Médico especialista em pediatria.
•
•
•
•
•
•

Especialização em Medicina do Esporte e Medico Família.
Professor da Faculdade de Medicina Fase por 17 anos.
Professor de Ed. Física
Fundador da Equipe Pé de Vento.
Destaque duas medalhas em mundiais de atletismo como treinador.

IV- RESPONSÁVEL PELO MARKETING DA INSTITUIÇÃO
Nome completo:
José Cicero Eloy
Cargo:
Mandato:
Diretor Social e Marketing
Início: julho de 2019 Término: julho de 2023
CPF:
Identidade / Órgão Expedidor:
881.185.844-53
4594994 ITB
Endereço:
Rua Capitão Francisco Magalhães 122
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
Bingen
Petrópolis
Rio de Janeiro
25.660-020
Telefones 24 981414413
e-mail): eloyatle@hotmail.com
Formação:
• Graduado em Comunicação Social.
•
•
•
•

•

Gestor em projetos de Marketing Esportivo. (atletismo)
Estudante de Ed. Física.
Diretor Social e Marketing da Pé de Vento
Diretor fundador proprietário da EloAtle
Atleta Internacional
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V - Histórico
A Pé de vento foi fundada em junho de 1983, pelo treinador e médico da equipe, o
doutor em medicina do Esporte, Henrique Vianna. Ao longo de sua existência, a Pé de
Vento conquistou títulos pelos quatro cantos do mundo, o que faz com que hoje seja
apontada como uma das maiores equipes de fundo da América Latina e também a maior
do Brasil, possuindo os melhores fundistas do país, desde sua fundação, a década de
80.
Dr. Henrique Vianna, é maratonista e abnegado treinador. Como fundador da equipe, a
história dela não pode ser contada sem se falar nele. Henrique é apaixonado por
maratonas e isso o levou a fundar a equipe que tem como especialidade as corridas de
longa distância. Por suas mãos já passaram inúmeros atletas.
Participações e Conquista da equipe Pé de Vento
Jogos Olímpicos e Mundiais
 Atlanta USA 1996.
 Sidney AUS 2000.
 Pequim CHI 2008.
 Rio de Janeiro BRA 2016.
 2 Medalhas em Mundiais de
Atletismo.
 5 Medalhas em Jogos Pan
Americanos.
 3 Medalhas em Ibero.









Outros eventos
28 Títulos em Campeonatos Sul Americanos
Bicampeã da São Silvestre.
Bicampeã da Maratona Internacional de São
Paulo.
Bicampeã da Maratona de Chicago.
Tricampeã da Meia Maratona Internacional do
Rio de Janeiro.
Octacampeão
da Volta Internacional da
Pampulha.

VI - Identificação do Projeto
Título: Equipe de Atletismo Pé de Vento
Manifestação: Atleta de Alto Rendimento
Atletismo Media e longa distancia
Modalidade: Pista 5 e 10 mil metros
Locais de Execução do Projeto:
Cidade de Petrópolis RJ
1ª. Opção Pista de Atletismo do 32ª. Batalhão Dom Pedro ll.
2ª. Opção Parque de Exposição de Itaipava.

VII. Período de Execução Previsto:
Data de Assinatura:

Duração: 12 meses

VIII - Descrição do Público Alvo:
Público Alvo
Qtd: 10 atletas de Alto Rendimento
Profissionais:

I Diretor (Responsável Geral por Todas as Ações do Projeto)

I Coordenador de Marketing (Responsável pela ações de marketing e comunicação)

I Professor (Responsável pela aplicação das atividades físicas no decorrer do projeto)

II Estagiários (Estudantes Universitários para auxiliar os profissionais)

I Designer (Responsável pela parte gráfica e layout do projeto)
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I Serviços Gerais (Responsável por toda a logística do projeto)

Beneficiário Direto: 18
Beneficiário Indireto: 25
Total de Beneficiário do Projeto: 25

IX - Resumo
Trata-se de patrocínio à Equipe de Atletismo Pé de Vento. O projeto consiste em
treinamento de atletismo para 10 atletas de alto rendimento, de ambos os sexos.
O projeto tem por finalidade melhorar a qualidade das performances de fundistas
brasileiros, colocando-os com maior representatividade na primeira linha do esporte
mundial. Os atletas participam de provas de atletismo de médias e longas distâncias
compreendidas entre 5 km e maratonas. O projeto se desenvolverá por um ano, no
período iniciando no ato da assinatura.
Os treinamentos acontecem na cidade de Petrópolis, sendo 2 vezes por semana, no
período da manhã, na Pista do Quartel do 32ª. Batalhão Dom Pedro II na cidade de
Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, ou no Parque de Exposição.
Área de atuação:

Cross Country- Os atletas da Equipe Pé de Vento competem na Copa Estadual,
Copa Brasil, Sul Americano e Mundial.

Pista- os atletas da Equipe Pé de Vento participam de todas as competições
oficiais nas distâncias de 3, 5,10 e mil metros, eventos classificatórios para campeonatos
mundiais os Jogos Olímpicos.

Corrida de Rua/Maratona- o time Pé de Vento participa de aproximadamente de
40 (quarenta) competições durante o ano, os eventos são divididos em: Circuito de
Corridas, Meia Maratona, Maratona e Provas Comerciais, nacionais e internacionais,
entre elas Corrida Internacional São Silvestre e Maratonas na Europa e América do Sul.

X - Objetivos
- Montar um time de atletas de elite com capacidade técnica de representar a equipe Pé
de Vento, nas principais competições do calendário nacional e internacional.
- Oferecer ao grupo de 10 atletas de elite a estrutura para seu desenvolvimento,
ofertando treinamentos específicos para um maior desenvolvimento dos atletas, além de
também oferecer treinamento para toda equipe multidisciplinar, possibilitando aos atletas
uma maior participação em provas de nível nacional e internacional.
- Aumentar a representatividade brasileira dentro do cenário de mídia mundial na
modalidade atletismo. Manter uma equipe forte e competitiva para todas as competições
do ano.
- Trabalhar o desenvolvimento dos atletas inseridos no grupo Pé de Vento, contratar
atletas com capacidade olímpica, para integrar o grupo que possa atuar em eventos
oficiais, tais como: Jogos Olímpicos, Mundiais, Nacionais e Estaduais nos eventos de
Pista.
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As corridas de Rua são classificadas como regionais nacionais e internacionais, entre
elas destacas a São Silvestre Maratona de São Paulo entre outras. São competições de
caráter comerciais que estão presente e diversas cidades e capitais, com grande apelo
da mídia.
Cross Country é um evento de abrangência estadual, nacional e internacional. Atletas
da equipe Pé de Vento participam dos três níveis de competições, que se realiza no
inicio do ano.

XI - Justificativa
- A Associação Atlética Pé de Vento figura entre as melhores equipes do atletismo
Brasileiro desde 1983, com inúmeros atletas destacando-se em provas a nível nacional
e internacional. Atletas como Ronaldo da Costa, Luiz Antônio, Éder Moreno Fialho,
Frank Caldeira hoje os nossos grandes ídolos.
- Atualmente atleta da equipe Pé de Vento vence por cinco vezes seguida a Volta
Internacional de Pampulha e Bicampeão do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, em 2016
atletas da equipe vencem a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro.
Os demais atletas de elite tiveram lugar de destaque dentre os melhores profissionais
do atletismo de fundo nacional, através de suas conquistas.
 Links das principais conquistas
https://www.youtube.com/watch?v=dB4OTQ7xg40
https://www.youtube.com/watch?v=3zAYQXLRr6o
https://www.youtube.com/watch?v=ppTzjUM94Z8&t=66s.

- Nossa equipe encontra-se capaz de classificar atletas para as maiores competições
nacionais e internacionais, isso justifica investimentos para a otimização dos protocolos
de treinamento já utilizados por nossa equipe, trazendo um apoio ideal ao
desenvolvimento dos nossos atletas.
- Nossa sede fica na Cidade de Petrópolis, onde se deu inicio toda a história da Pé de
Vento. Com isso, nosso ponto de estrutura e treinamento continuará ser em Itaipava,
região serrana do Rio de Janeiro, onde encontramos um dos melhores climas para o
treinamento de atletas de longa distância, com baixos níveis de poluentes e grandes
áreas verdes preservadas.
XII - Time de Atleta
Larissa Marcelle
Joseane Cardoso





Marcio Leão


Atleta Elite Internacional

Fabio dos Santos


Atleta Elite Internacional

Atleta Elite Internacional

Atleta Elite Nacional

Silvano Lima



Atleta Elite Internacional

Robson Lima


Atleta Elite Internacional
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Gutembergue


Marciel da Silva



Atleta Elite Internacional

Tiago Ferreira



Atleta Elite Internacional

Pedro Henrique


Atleta Elite Nacional

Atleta Elite nacional

Perfil completo e os demais atletas no site
http://pedevento.org.br/atletas/perfis-de-atletas

XIII - Meta Qualitativa e Quantitativa
 Qualitativa
META - Melhorar performance dos atletas INDICADOR - Análise clínica e técnica dos
atletas LINHA DE BASE - Realizar exames e teste físicos antes do início do projeto
VERIFICADOR - Reaplicar os teste com o mesmo padrão ao término do período META Manter o atleta saudável psicologicamente INDICADOR - testes psicológicos aplicados
no início, meio e final do projeto LINHA DE BASE - resultados obtidos no teste em
questão VERIFICADOR - dados comparativos, com a reaplicação dos testes ao final do
período do projeto META - Manter os atletas INDICADOR - estrutura de base técnica e
física oferecida LINHA DE BASE - o que é oferecido aos atletas pela equipe no início do
projeto VERIFICADOR - melhora das ofertas em material profissional humano e
estrutura física ao final do processo.
 Quantitativa
META – oferecer um time forte de 10 atletas INDICADOR - Participação em provas
classificatórias no cenário nacional e internacional LINHA DE BASE - Ranking oficial da
Confederação Brasileira de Atletismo no inicio do projeto VERIFICADOR - Ranking
oficial da Confederação Brasileira de Atletismo no final do projeto META - Classificar
atletas para o Campeonato Mundial de Cross Country - INDICADOR - Participação em
provas classificatórias LINHA DE BASE - Ranking oficial da Federação Internacional de
atletismo no inicio do projeto VERIFICADOR - Ranking oficial da Federação
Internacional de atletismo no final do projeto META - Participar, com atletas da equipe,
nas 40 provas apresentadas no calendário em anexo IDENTIFICADOR - Calendário
enviado em anexo LINHA DE BASE - 40 provas a nível nacional e internacional
VERIFICADOR - Resultados apresentados em sites oficiais das provas, relatório de
mídia.
XIV - GRADE PRELIMINAR DIA X PERIODO X ATIVIDADE
Dia /
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Horário

Sábado

Domingo

Manha

Treino
Livre

Treino
presencial

Treino
Livre

Treino
Livre

Treino
presencial

Treino
Livre

Treino ou
competição

Tarde

Treino
Livre

Treino
Livre

Treino
Livre

Treino
Livre

Treino
Livre

Folga

Folga

Atletas da Elite treinam 2 vezes por dia de segunda a sexta sábado e domingo 1 período totalizando na
semana 12 períodos de treinos.
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XV - Eventos do Atletismo
Sul
Americano

Pan
Americano

Estadual

Nacional

Copa de Cross
Country
Provas
de
Pista
Corrida
de
Rua

Copa Brasil de
Cross Country
Troféu Brasil

Cross Country

2019

Cross Country

2020

Meia Maratona

2023

Meia Maratona

2024

Circuito Globo

Maratona

2027

Atletismo Pista

2028

Circuito Golden
Four
Circuito
Elite
Brasil
Circuito
Longevidade
Circuito Iguanas
Sport

Corrida
Rua

de

Mundial

Olímpico

Maratonas

Segui em anexo o calendário com data, local, evento e a distância.
http://pedevento.org.br/provas/calendario

XVI - Tipo de Patrocínio
Contas:
Ouro, Prata
Patrocínio Ouro: Cota única central frente/costa

R$ 30 mil mês


Logo marca de Vossa Empresa na parte central em todos os uniformes da equipe de treinos,
competições, viagens e pódios.

Compartilhar 4 placas de campo em dias de treinamento intervalados publicidade indoor na sede
Pé de Vento.

Compartilhar 20 logo marcas no Backdrop de entrevista instalado na sede e nos dias de
treinamento.

Logo marca de Vossa Empresa nas redes sociais oficias Pé de Vento.

Direito a uso dos atletas em mídia indoor de Vossa Empresa.

Direito a 1 palestra motivacional e 1 de corrida com os atletas ou profissionais da Pé de Vento.

Logomarca de Vossa Empresa na tenda oficial da equipe.

Logo marca de Vossa Empresa nos Banners da equipe.

Patrocínio Prata: Cota única Peito (esquerdo)

R$ 20 mil mês


Logo marca de Vossa Empresa na parte dos ombros em todos os uniformes da equipe de
treinos, competições, viagens e pódios.

Compartilhar 2 placas de campo em dias de treinamento intervalado publicidade indoor na sede
Pé de Vento.

Compartilhar 10 logo marcas no Backdrop de entrevista instalado na sede e nos dias de
treinamento.

Logo marca de vossa empresa nas redes sociais oficias Pé de Vento.

Direito a 1 palestra motivacional e 1 de corrida com os atletas ou profissionais da Pé de Vento.

Logo marca de Vossa Empresa na tenda oficial da equipe.

Tabela financeira em anexo.

XVII - Contra- Partidas
Inserção da logomarca de Vossa Empresa nas seguintes propriedades:
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Uniformes
Camiseta
Short
Camisa de malha
Camisa Pólo
Calça
Bermuda
Camisa Pólo social

Ações
Utilizada em treinos e competições
Utilizada em treinos e competições
Utilizada em treinos e viagens
Utilizada em viagens e entrevistas
Utilizada em viagens, entrevistas e premiações
Utilizada em viagens
Utilizada nos eventos equipe de trabalho

Inserção da logomarca de Vossa Empresa:

Ferramentas

Ações
Site equipe
Inserção da logomarca na parte superior
Backdrop – Oficial
Entrevistas
Placas de campos
Treinos
FaixasTreinos
Tenda
Treinos
Banner
Treinos
Redes Sociais- Instagram, Twiter, Facebook e Youtube.

XVIII - Detalhe das ações financeiras
Planilha de custo em anexo

XIX - Marketing a serviço da empresa
1. Audiência Ampliada: o atletismo tem um vasto publico praticantes, em especial
os eventos de corrida de rua incluindo as maratonas, ao patrocinar o clube a
empresa terá um ativador de audiência e mercado.
2. Imagem renovada; o atletismo em geral tem uma excelente imagem, pois
representa valores como energia, desempenho, vitória, conquista e determinação.

3. Visibilidade potencializada; o atletismo tem grande exposição na mídia a
empresa aumenta a visibilidade de sua marca e produto.
4. Comunicação ampliada; a empresa, ao fazer uso do atletismo como mídia,
amplia sua comunicação com o mercado e com seus diversos públicos.
5. Relacionamento consolidado; o atletismo aproxima pessoas e entidade, pois é
uma atividade solidária e participativa por natureza.
6. Diversão produzida; o atletismo proporciona entretenimento e lazer para todas
as pessoas e comunidade.
7. Comunidade desenvolvida; o atletismo promove a inclusão, a participação a
integração social a empresa poder organizar ações juntos com o clube na
comunidade ou nas mediações da mesma.
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XX - Os 5 Motivos para Patrocinar
1.
A equipe de atletismo Pé de Vento, conta com atletas de alto rendimento em
condições de levar o nome do país aos lugares mais altos do pódio, tanto nos Jogos
Olímpicos de 2020 como em outros eventos, ao longo dos próximos anos; os atletas da
equipe Pé de Vento tornar-se grandes ídolos do atletismo brasileiro com seus resultados
e carisma que os mesmos adquirem em sua permanência na equipe.
2.
É a equipe com maior número de vitórias em longa distância e maior visibilidade
na mídia, no decorre do ano.
3.
Visibilidade: A sua empresa se tornará uma referência esportiva, ocupando
espaços nobres na mídia;
4.
A sua empresa aliada ao esporte: uma união vencedora. Em todo o mundo,
grandes marcas associam suas imagens ao esporte, obtendo retorno significativo e
determinante para seu sucesso.
5.
Nada vende mais que o esporte. A cada $1 investido, o empresário ou governo
recebe aproximadamente $ 5 dólares de retorno.

XXI - Conclusão

Diante dos eventos esportivos que serão realizados nos próximos anos, a equipe
Pé de Vento de Atletismo, com quatro participações em Jogos Olímpicos, busca estar
presente nas Olimpíadas de 2020, e em todos os eventos no decorrer de 2020.


Fundamental para o desenvolvimento da cultura esportiva em todo o país;


Benefícios econômicos, sociais, culturais, atuando nas três vertentes do esporte:
Alto Rendimento, Educacional e Comunitário;

Marcas e produtos reconhecidos de forma positiva, quando associadas ao esporte
e a responsabilidade social;

•

Esporte como a mais completa plataforma de comunicação, através de:
Publicidade • Eventos• Relações Públicas • Endomarketing;



Trabalhar por um Brasil melhor.
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Documentação ativa










ESTATUTO
ATA DE ELEÇÕES
CERTIDÃO MUNICIPAL
CND FAZENDA ESTADUAL
CND DIVIDA ATIVA
CND TRABALHO
CRF FGTS
CND ATIVA DA UNIÃO
Anexo na apresentação Atestado de Capacidade Técnica

Petrópolis, ano de 2019

José Eloy
Coordenador Mkt e Comunicação

Nome da empresa: Associação Atlética Pé de Vento
CNPJ: 07.344.299/0001-40
Rua Capitão Antonio Francisco Magalhães, 122
Bingen, Petrópolis – RJ
CEP: 25660-020
(24) 981414413
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