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Mensagem do Instituto Superação
O ano de 2021 foi mais um ano de grandes desafios ainda em meio a pandemia da
Covid-19. Novas soluções e caminhos foram pensados para que nossas ações
fossem executadas de maneira eficaz, mesmo com as incertezas e restrições do
período. Com muito amor, criatividade e resiliência nos mantivemos unidos,
trabalhando juntos pela nossa causa e impactando positivamente a vida dos
nossos alunos e alunas.

Com o avanço da vacinação, o retorno às quadras no segundo semestre foi uma
conquista muito comemorada por toda nossa equipe, escolas e os nossos alunosatletas. Visando garantir a segurança na rotina presencial das nossas atividades e
com o intuito de minimizar ao máximo as chances de transmissão da Covid-19,
criamos um protocolo que foi e continua sendo utilizado em todos os treinos dos
nossos dois Pilares.

Nosso trabalho também é ancorado nos seis valores da mão que são ensinados
para todos os alunos, tutores e treinadores que fazem parte do Instituto
Superação, valores esses que temos orgulho de desenvolver diariamente: coragem,
disciplina, humildade, amor, espírito de equipe e superação. Por isso, mesmo em
meio as adversidades, aprendemos e evoluímos juntos em mais um ano e
continuamos firmes com todo o nosso trabalho de transformação social.

Os resultados nos mostram que estamos no caminho certo, por isso, reafirmamos
a cada ano a nossa causa, que é garantir o direito à prática esportiva saudável e
positiva, que promova o desenvolvimento esportivo e socioemocional dos nossos
alunos-atletas, formando e fortalecendo professores da rede pública de ensino.
O relatório a seguir traz os principais acontecimentos de 2021. Boa leitura!

Durante o primeiro semestre, as atividades do Pilar Desenvolvimento e
Competitivo permaneceram à distância, nos reinventemos para que nossos treinos
virtuais ficassem cada vez mais atrativos e didáticos para nossos alunos.
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VALOR: AMOR
“O amor acaba mudando as pessoas,
pois desde que eu entrei no Instituto
Superação eu senti que mudou. Me senti
mais alegre, senti mais vontade de fazer
o esporte e cada vez mais fui
melhorando, isso que o amor pelo
esporte fez comigo.”
João Gabriel Rodrigues, aluno-atleta na EE.
Presidente Antônio Carlos
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Resultados do Pilar Desenvolvimento 2021

1308
treinos

Ainda superando os desafios da
pandemia no primeiro semestre os
treinos foram realizados de forma
virtual, já no segundo semestre
voltamos as quadras e realizamos
23 Super Festivais nas escolar
parceiras de SP e MG.

747

alunos-atletas

21

alunos indicados:
Pilar Competitivo

23

super
festivais

Mais de 10.437 crianças e adolescentes impactadas indiretamente
Evolução das médias (notas) de língua portuguesa

Evolução das médias (notas) de matemática

Mensuração: Referente a 3 escolas (94 alunos avaliados)

VALOR: HUMILDADE

“Humildade é você estar sempre
à serviço do próximo.”
- Luiz Alves da Silva Neto, tutor do Pilar
Desenvolvimento
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Pilar Competitivo

489
treinos

Os treinos das equipes competitivas
aconteceram de forma online no 1°
semestre com conteúdos técnicos,
físicos e socioemocionais.
O Pilar Competitivo retornou às quadras
no 2° semestre, participou de
amistosos e do Campeonato Paulista de
Basquete 2021.

27

encontros
multidisciplinares

167
alunos

104%
taxa de
ocupação

53 jogos no Campeonato Paulista de Basquete
4 atletas transferidos para outros clubes paulistas

Sub14 campeão da série prata do Campeonato Paulista
1 atleta convocado para a Seleção Brasileira
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VALOR: DISCIPLINA

“Disciplina é cumprir responsabilidades
para que possamos viver bem,
respeitando uns aos outros”
- Maik Luengo Ferrer Trama, aluno-atleta na
EE. Prof Jácomo Stávale
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Desenvolvimento Socioemocional e Nossos Valores

92,3%
Nossos valores são um guia para
todos as atividades realizadas pelo
Instituto Superação, por isso, sejam
elas presenciais ou virtuais, nossos
treinos, encontros e festivais
sempre estão pautados em nossos
valores, propiciando o
desenvolvimento socioemocional.

65,4%

de nossos treinadores e treinadoras,
formados no DNA Superação, acreditam
que houve evolução no desenvolvimento
das competências socioemocionais dos
alunos em 2021.

dos treinadores e treinadoras, acreditam
que a evolução foi maior nas
competências honestidade e respeito.
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VALOR: CORAGEM

“Coragem é confrontar e demostrar
bravura, é não ter medo de ajudar o
próximo, independente das
consequências, coragem é não ter medo
e ser firme.”
- Mariana Oliveira Pacífico, aluna-atleta na EE.
Professor Clóvis Salgado
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Formação de Treinadores
Encontros de
Formação

Todos os nossos Encontros de Formação de
Treinadores 2021 aconteceram de forma online.

8 encontros pelo zoom, 64 videoaulas e
331 visitas dos tutores nas escolas parceiras.

Nível 1
& Nível 2

38

profissionais
formados

79,23%

Média de retenção do conteúdo
sobre a Metodologia
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VALOR: ESPÍRITO DE EQUIPE

Espírito de equipe é compartilhar teus
conhecimentos, habilidades e atitudes,
respeitando a opinião de todo o grupo,
porque o segredo de um grande sucesso
é uma grande equipe.”
- Leonardo Lepore Silva, aluno-atleta na EE. Carlos
Maximiliano Pereira dos Santos
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Projeto Virando o Jogo

5

escolas
beneficiadas

2

Com o objetivo de promover melhoria
na infraestrutura de escolas parceiras, o
Projeto Virando o Jogo, uma parceira
entre o Instituto Superação e o Instituto
MRV, beneficiou 4.347 alunos da rede
pública de ensino das 5 escolas
contempladas.

escolas em
SP

3

escolas em
MG

4.347 alunos
beneficiados
*O projeto previa a reforma de 6 quadras, porém a reforma da quadra da EE Princesa Isabel ainda não foi
realizada devido a sua interdição pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação.
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DEPOIS

ANTES

E.E. Professor Ennio Voss - SP

E.E. José Mesquita de Carvalho - BH

Evento de inauguração – EE Professor Ennio Voss - SP
No dia 25 de agosto, realizamos a inauguração do ginásio
poliesportivo da Escola Estadual Professor Ennio Voss.
O evento contou com a presença do Secretário de Estado de
Educação de SP, Rossieli Soares; do CEO da MRV, Eduardo Fischer,
do fundador e presidente do Instituto Superação e CEO da Dotz,
Roberto Chade; da representante da Telles Foundation, Luiza
Toledo, além é claro, dos alunos e da equipe da EE Ennio Voss.

O espaço ganhou grafites do artista Bonga Mac. Os painéis
encheram os olhos dos convidados do evento e dos quase mil
estudantes do colégio. Uma das artes, a Árvore dos Valores, foi
pintada pelas mãos das crianças. O secretário Rossieli, assim como
Eduardo Fischer e o Roberto Chade, foram convidados à compor a
copa da árvore, deixando suas mãos registradas com tinta,
simbolizando a importância das parcerias e assumindo um
compromisso conjunto por uma educação pública de qualidade.
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Evento de inauguração –EE José Mesquita de Carvalho - BH
O evento de inauguração da EE José Mesquita de Carvalho, aconteceu
dia 10 de dezembro de 2021 e contou com a presença da Diretora
Geral do Instituto Superação, Joana Miraglia, do CEO da MRV, Eduardo
Fischer, do Superintendente de Programas Esportivos, Frederico
Oliveira Motta Pessoa, da Subsecretaria de Desenvolvimento da
Educação Básica, Izabella Cavalcante Martins e do Gerente de
Esportes do Instituto Superação, Flávio Davis.
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VALOR: SUPERAÇÃO

“Ter clareza do que se quer, de onde quer
chegar e, a cada dia, realizar ações que
vão ao encontro a estes objetivos, é a
garantia de que faremos acontecer.
Persistir e resistir. Nunca desistir.”
- Cristina Vieceli, Treinadora do Pilar
Desenvolvimento
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Principais Atividades 2021

53 Jogos do Campeonato Paulista
e Sub14 Campeão da série Prata

170 pessoas acompanharam a
edição especial da Live do
Superação com Magic Paula

30 Super Festivais em 2021

Aula de arbitragem
Pilar Competitivo

1308 Treinos do Pilar
Desenvolvimento

8 Encontros de Formação de Treinadores + 64 Videoaulas
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Instituto Superação na Mídia
Em agosto de 2021, a Weber Shandwick entrou para nosso time de parceiros
apoiadores. O trabalho especializado de assessoria de imprensa da Weber
alavancou o nosso alcance midiático, ao longo do ano foram 19 matérias.

Reportagem Band
Show do Esporte

História do aluno-atleta Jonas Dantas
Jovem Pan News

Reportagem - Super Festivais 2021
Band Esporte Clube

Confira todas as matérias de 2021 no nosso site clicando no link: institutosuperacao.org
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Avanços de Gestão e Governança
GERAL
» Customização do sistema de Monitoramento
e Avaliação Salesforce – implementação em
fevereiro/2022, em 70 escolas;
» Sistematização do Método DNA Superação
Completo e desenvolvimento do Método DNA
Superação para uma nova modalidade:
Handebol;

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA 2022/2023
» Lei de Incentivo federal ao Esporte

BRANDING E COMUNICAÇÃO
» Lançamento da nova logo e novo site;

» Manutenção de todos os parceiros de 2020 (com
aumento do valor doado) + 2 novos parceiros
(Hermes Pardini + BTG Pactual);
» Primeiro Projeto aprovado na Lei Paulista de
Direito ao Esporte

» Consolidação do Conselho Consultivo.
Reuniões fixas bimestrais (Realizadas 6
reuniões);

» Novo parceiros verba direta, Instituto Luiz Flávio
Gomes

» Continuidade aos encaminhamentos jurídicos
para isenção do ITMCD e registro CMDCA;

» Novos parceiros apoiadores: Werber, Grupo
Trauma Santa Casa, Dr Marcelo Cascapera e
Foundation FIBA.

» Início da Assessoria de Imprensa ;
» Ações para o fortalecimento da marca;
» Fortalecimento das redes sociais;
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RESULTADOS MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS
R$3.500.000,00
R$3.145.744,58

R$3.000.000,00
R$2.500.000,00

R$2.000.000,00

R$1.755.456,56

R$1.500.000,00
R$1.041.929,44
R$1.000.000,00
R$681.390,42
R$500.000,00

R$333.958,28

R$740.751,98
R$334.500,00

R$263.586,30

R$277.142,78

R$260.560,80

R$0,00
LIE - Federal

LIE - Estadual

2019

2020

Doações PJ

2021

Doações PF
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Demonstrativo Financeiro
RECEITAS
1 – Lei de Incentivo ao Esporte

DESPESAS
R$ 1.016.797,10

1 – Recursos Humanos (CLT)

R$ 197.319,51

2 – Doações: Pessoa Jurídica

R$ 740.751,98

2 – Recursos Humanos (PJ)

R$ 769.175,50

3 – Doações: Pessoa Física

R$ 263.586,30

3 – Consultorias Diversas (PJ)

R$ 233.853,32

4 – Campanhas de Crowdfunding

-

4 - Benefícios

R$ 11.228,88

5 – Venda de Camisetas, Squeezes e/ou Pulseiras

-

5 – Despesas Administrativas

R$ 57.570,35

6 – Despesas Financeiras

R$ 2.771,23

7 – Eventos

R$ 31.874,40

6 – Receitas Financeiras
RECEITAS – TOTAL

R$ 7.475,45
R$ 2.028.610,83

8 – Formação de Treinadores
9 – Comunicação
10 – Materiais Esportivos e Pedagógicos
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R$ 35.853,94
-

11 – Pilar Competitivo

R$ 245.051,00

12 – Reforma das Quadras

R$ 290.267,10

DESPESAS - TOTAL

R$ 1.874.965,23

Parceiros 2021
PARCEIROS FINANCIADORES – VERBA DIRETA

PARCEIROS FINANCIADORES – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
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Parceiros 2021

OBRIGADA!
WWW.INSTITUTOSUPERACAO.ORG
R. Joaquim Floriano, 533 – 15° andar – Itaim Bibi, São Paulo – SP | contato@institutosuperacao.org

