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Grandes companhias como Nike , Audi , Petrobras , Nestlé , Johnson & Johnson , Pão de Açúcar , 
Vivo , Medial Saúde e Microlins , ao patrocinar projetos sociais esportivo, têm preferido destinar 
os seus recursos financeiros às organizações não-governamentais (ONGs) ligadas a uma 
personalidade que tenha reconhecimento nacional no meio. Desta forma, Instituto Ayrton Senna , 
Fundação Gol de Letra e Fundação Cafu estão entre as principais entidades do segmento 
beneficiadas pelas políticas de responsabilidade social das empresas.  
 
A Fundação Gol de Letra, criada pelos ex-jogadores de futebol Raí e Leonardo, que tem como 
parceiras Petrobras, Johnson & Johnson, Nike e Unimed Paulistana, através do “Virando o jogo” 
oferece atendimentos às crianças e adolescentes de até 17 anos.  
 
Essas empresas, juntas, são responsáveis pelo orçamento anual da ONG de R$ 4,5 milhões. A Gol 
de Letra, criada em 1999, atende preferencialmente a comunidade do bairro de Tremembé, em 
São Paulo, e desenvolvem trabalhos de complementação escolar para crianças, afirma Angela 
Bernardes, coordenadora da entidade. No horário em que não estão na escola, os jovens de até 
14 anos, fazem oficinas de artes plásticas, dança, teatro, leitura e escrita, informática e esportes. 
A intenção é despertar nas crianças o prazer de aprender.  
 
Outro instituto que detém a preferência da iniciativa privada é o Ayrton Senna. Criado pela família 
do ex-campeão mundial de Formula 1, conta com parcerias da Audi, do Instituto Vivo e da 
Microsoft. Criado em 1994, o Instituto já atende cerca de cinco milhões de crianças e jovens. 
Segundo Cleo Araújo, coordenadora do Instituto, hoje não existe mais a necessidade de 
convencer a iniciativa privada a se envolver em causas sociais. “Não sei se é um privilégio do 
nosso Instituto por causa do nome do Ayrton, mas o investimento privado existe, sim. O que 
precisa ser feito tanto pelos empresários quanto pelas ONGs é o fortalecimento das oportunidades 
para o crescimento e desenvolvimento das ações sociais”, explica a coordenadora.  
 
Ela conta que, além dos programas de alfabetização e complemento escolar, o Instituto 
desenvolve também o projeto “Educação pelo Esporte” (PEE), uma ação complementar à escola. 
O PEE é o resultado de uma aliança da organização com a Audi e também do apoio de 14 
universidades de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. As faculdades são responsáveis por executar o 
projeto. “O esporte é uma educação complementar a escola. Através dele nós desenvolvemos 
competências e buscamos trabalhar a integralidade e não somente o desenvolvimento físico”, diz. 
Hoje, a entidade trabalha no projeto com 30 monitores universitários e estudantes de diversas 
áreas da Universidade de São Paulo (USP). “No PEE já foram atendidas mais de 80 mil crianças, 
das quais 11 mil somente neste ano”, afirma. 
 
A Fundação Cafu, criada por Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, atual jogador da seleção 
brasileira de futebol, também conta com parceiros expressivos: Pão de Açúcar, Instituto Vivo, 
Medial Saúde, Oral Clean , CVC , Microlins, Embelleze e CMB Advogados Associados . Mas embora 
a Fundação tenha grandes parceiros, segundo Mauricio Evangelista de Moraes, diretor da 
Fundação, a folha de pagamento da entidade gira em torno de R$ 25 mil por mês, que provêm da 
comercialização de produtos, doações e de doações do próprio Cafu. “É difícil encontrar apoio 
privado para toda a Fundação”, conta.  
 
Outra colaboração considerada importante para a Fundação é da Nestlé, que já doou 2 mil quilos 
de alimentos para a entidade. A Universidade de Santo Amaro (Unisa) também colabora com 
professores de educação física, enfermeiros e dentistas por meio de bolsa cedida pela 
universidade. Eles são responsáveis pelas práticas esportivas da ONG, como o programa “Dez na 
Escola e Dez na Bola”. Este tem o propósito de descobrir e desenvolver as aptidões nos alunos 
para a prática esportiva.  



Além disso, os aprendizes são beneficiados com atendimento médico, odontológico, aulas de 
Informática, Inglês, recebem apoio escolar com Português e Matemática. Seguindo a política do 
seu idealizador, a Fundação Cafu busca combater a desigualdade social no bairro do Jardim Irene, 
periferia de São Paulo.  
 
Mesmo não tendo o nome de uma personalidade do esporte à sua frente, a Formação de Agentes 
Comunitários (FAC) tem recebido apoio de grandes empresas. A Nike, por exemplo, financiou as 
reformas e a construções de um local para abrigar as crianças do projeto.  
 
O programa esportivo da entidade é patrocinado pela Fundação Nike e pela Decathlon 
(distribuidora de material esportivo). Juntas, são responsáveis pela verba de R$ 290 mil por ano 
que o programa recebe. A coordenadora do FAC, Angela Bernades, afirma que hoje são atendidos 
200 jovens na prática esportiva, entre 13 a 18 anos, e que têm como o objetivo não apenas 
praticar o esporte mas também desenvolver outra ação educativa dentro da fundação. “Sabemos 
o quanto o esporte pode mudar e influenciar positivamente a juventude. Trabalhamos com três 
vertentes na entidade: artes, comunicação e esportes em parceria com a ONG Promove, que 
cedeu o seu espaço para receber nossos jovens”, diz. 
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