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APRESENTAÇÃO 

O Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura é uma organização sem fins econômicos, 
comprometida com o desenvolvimento do esporte e da cultura, busca a integração das áreas de expertises essenciais 
para o desenvolvimento de projetos e negócios esportivos e/ou culturais, de modo a extrair as potencialidades das 
áreas, proporcionando uma maior gama de entretenimento à sociedade brasileira. 

 
VISÃO 

Ser uma organização de referência no país em gestão de projetos. 

 

MISSÃO 

Fortalecer o desenvolvimento do esporte e da cultura nacional, de forma satisfatória, promovendo 
perspectivas e resultados, através da atuação em políticas públicas e privadas. 

 

Ações Desenvolvidas 
 

O Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura desenvolve projetos em âmbitos diversos 
de fontes de recursos, especialmente através das leis de incentivo fiscal, hoje presentes em nossos órgãos 
de fomento. No ano de 2021 iniciamos ou demos continuidade a projetos esportivos e culturais em leis de 
incentivo fiscal distintas. Através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, foi finalizado o 
projeto Vasco Base Forte logo no primeiro trimestre, por essa mesma fonte recurso também foram 
executados os projetos, Campeões da Areia (iniciado no segundo semestre de 2020) e o Container do 
Esporte, iniciado em maio de 2021. Na área da cultura também foram desenvolvidos novos projetos, a 
partir da Lei Estadual de Incentivo a Cultura do Rio de Janeiro, dentre os projetos que tivemos a primeira 
entrega na área cultural foi o Espaço Experiência  CR Vasco da Gama. Pela Lei de Incentivo ao Esporte foi 
dado continuidade o Programa de Iniciação Desportiva e devido a boa gestão dos recursos, ele ainda foi 
prorrogado para sua finalização ao final do primeiro semestre de 2022. Ainda pela mesma Lei de Incentivo 
foi executado o projeto Automobilismo Brasil II, mantendo o mesmo piloto da temporada anterior, Rafael 
Suzuki. 

 

 

 

 



 
Projeto  Automobilismo Brasil II 
 

O projeto Automobilismo Brasil pela Lei de Incentivo ao Esporte objetiva apoiar o piloto Rafael Suzuki 

durante uma temporada em categoria de Turismo no Brasil, a Stock Car. Para isso, vem sendo 

indispensável o apoio dos recursos provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte, que surge como base 

primordial para o sucesso nos objetivos da entidade proponente. 

A Stock Car Brasil (também chamado de Campeonato Brasileiro de Stock Car) é uma modalidade de 

automobilismo do Brasil criada em 1979. A partir da temporada de 2020 o campeonato conta com uma 

novidade, que é a entrada do carro Corolla, da Toyota. Com mais de 30 carros no grid, o campeonato é 

disputado em 12 Etapas. A Corrida do Milhão, e a grande final possuem pontuação dobrada. Atualmente 

conta com o Campeonato Brasileiro de Turismo como categoria de base e os carros possuem motores de 

480 HP. 

Rafael Suzuki  Piloto IDEC StockCar 2021  

 
Nascido em São Paulo, Rafael, hoje com 32 anos, começou sua carreira no kart, categoria no qual 

competiu de 1998 até 2007, sagrando-se um dos maiores recordistas brasileiros de títulos na modalidade de 

todos os tempos. 

Em 2004, começou sua trajetória internacional, e assim foram 10 anos de competições e vivência no 

automobilismo europeu e asiático, por onde passou pelos Campeonatos Europeus e Mundiais de kart, 

assim como nas divisões asiática, alemã e japonesa da Fórmula 3. Foi piloto representante de montadoras 

como VW e Toyota, e somou resultados que o fizeram ser nomeado duas vezes pela mídia especializada ao 



 
prêmio Capacete de Ouro na categoria Internacional. 

Após um ano correndo de McLaren GT3 na Europa em 2013, o piloto retornou ao Brasil para encarar os 

desafios da Stock Car a partir de 2014. O piloto é um dos destaques da nova geração da principal categoria 

do automobilismo brasileiro, andando constantemente entre os 10 melhores e apresentando boas 

performances em meio a um grid de pilotos mais experientes e muito competitivos. Ele já soma dois pódios 

na categoria, um em 2017 na Argentina, e outro recém-conquistado, na etapa de Cascavel, em 2018. 

Na temporada de 2021 o projeto Automobilismo Brasil II participou das 3 últimas etapas do circuito, 
com os seguintes resultados: 

 

Etapa de Destaque na Temporada 2021 

 A 11° Etapa marcou o retorno da Stock Car à Santa Cruz do Sul/RS. A cidade não recebia uma prova da 
categoria, desde julho de 2019. As disputas que ocorreram no domingo, dia 21 de novembro, contaram 
também com a volta do público às arquibancadas. Os treinos livres aconteceram no sábado, dia 20. 

Rafael Suzuki foi um dos vencedores da votação do Fun Push, e ganhou um push adicional. As provas no 
circuito gaúcho foram marcadas pelo calor, fato que não é característico, e pelo asfalto abrasivo. 

Após conquistar 21 posições na pista de forma brilhante, Rafael Suzuki voltou ao pódio da Stock Car ao 
conquistar o segundo lugar na corrida 2 em Santa Cruz do Sul. Em 23°, posição que concluiu a corrida 1, o 
piloto largou praticamente do fim do grid. Rafael fez um belo trabalho de estratégia com sua equipe e 
soube aproveitar todas as oportunidades. A vitória na corrida 2 ficou com Ricardo Maurício e Rubens 
Barrichello completou o pódio, em terceiro.  

 

   
 

Após a conclusão da 12° Etapa, com 185 pontos conquistou a 16ª posição na classificação final. 
 
 
 
 
 



Projeto PID Programa de Iniciação Desportiva

O Projeto PID Programa de Iniciação Desportiva, viabiliza as condições ideais, técnicas e necessárias 
para o desenvolvimento no período de vigência, das atividades esportivas realizadas, no Estado do Rio de 
Janeiro, quer sejam na formação social e educacional de crianças e adolescentes, por intermédio do 
treinamento nas modalidades esportiva: vôlei e futsal, totalizando 150 beneficiados.

A proposta do Projeto PID, submetida à apreciação do então Ministério do Esporte, atual Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, busca promover por meio do esporte, a inclusão social de 
seus participantes ao contemplar ações que desenvolvam suas competências individuais e de toda a 
comunidade envolvida. Além disso, haverá ao público um profissional especializado em Assistência Social, 
responsável por atender os alunos do Projeto PID.

Dentro de todo este processo de aprendizado e vivência esportiva, o Projeto PID visa complementar a 
formação dos seus beneficiários, promovendo o uso do esporte como ferramenta de formação plena da 
cidadania, melhorando assim a perspectiva da sociedade como um todo.

Em dezembro de 2020, foram iniciadas as atividades no GREIP da Penha. Ao longo de 2021 o projeto 
atingiu a sua capacidade máxima de atendimento e ainda abriu um novo núcleo na Vila Olímpica de Ramos.
Devido a boa gestão de recursos, o projeto foi prorrogado para sua execução até a competência de maio 
de 2022.



Projeto Campeões da Areia

O projeto Campeões da Areia é uma iniciativa do IDEC para o desenvolvimento e crescimento de 
modalidades esportivas praticadas na areia: o Beach Tênnis; o Beach Soccer; o Vôlei de Praia; e o Handebol 
de Areia. Em parceria com a Prefeitura de Niterói, o projeto desenvolveu dois núcleos na cidade, um na praia 
de Icaraí e outro na praia de São Francisco.

O projeto Campeões da Areia tem como forma metodológica de ensino a imersão de todos os 
beneficiados nas quatro modalidades educacionais oferecidas ao invés da matrícula em uma única 
modalidade. Em sistema de rodízio semanal, os coordenadores técnicos dos núcleos desenvolveram um
planejamento didático juntos aos professores, respeitando as curvas de aprendizado e a progressão
pedagógica das modalidades.

Cada Núcleo (Icaraí e São Francisco) contou com duas quadras fixas, uma para esportes de rede (Vôlei de 
Praia e Sentado, e Beach Tennis) e ou para esportes de baliza (Beach Soccer e Handebol de Areia. A cada 
aula, a turma é dividida em quadras diferentes, sempre sendo acompanhadas por um professor e um 
estagiário em cada quadra.

As turmas são compostas por 25 alunos e as aulas aconteceram no período matutino e vespertino duas 
vezes por semana. As aulas tem duração de 50 minutos e serão realizadas na faixa de horário onde as 
incidências de raios ultravioleta são menores. Ao todo, durante o período de execução de execução do 
projeto (15/10/2020 a 17/12/2021) foram atendidos mais de 300 beneficiários. Aulas virtuais também foram
disponibilizadas durante o projeto, mesmo com a volta das atividades 100% presenciais, essas eram 
acessadas através das redes sociais do IDEC idec.oficial.

  



Projeto Container do Esporte

O projeto trata-se de um container itinerante que irá deslocar-se de tempo em tempo, ficando 2 meses 
em cada cidade atendida no Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Durante  as  semanas  em  que  esta  estrutura,
chamada de Container do Esporte, estiver fixada, os alunos inscritos  terão  acesso  a  oficinas  nas  mini  
modalidades  esportivas:  Vôlei,  Handebol,Tênis, Badminton e Atletismo.

As ações deste projeto tem como objetivo é integrar socialmente as crianças e adolescentes  na  faixa  
etária  de  6  a  12  anos das  cidades de São Gonçalo, Itaboraí, Cabo Frio, Rio das Ostras, Angra dos Reis e 
Magé, para o ano de 2022 ficaram as cidades de Rio das Ostras e Magé. Os beneficiados terão aulas das 
cinco modalidades oferecidas pelo projeto.

O projeto também se preocupa na com a geração de renda local, onde até 40 profissionais e estagiários de 
Educação Física podem se capacitar durante uma semana e posteriormente serem selecionados para 
trabalhar diretamente nas aulas do projeto. Em 2021, foram mais de 750 atendimentos em 4 municipíos. 
Vale destacar que o Container tem placas de energia solar se tornando energicamente sustentável e menos 
poluente.



 
Projeto  Espaço Experiênica  CR Vasco da Gama 
 
O projeto cultural desenvolvido em parceria com o Club de Regatas Vasco da Gama e 

com recursos provenientes da Lei de Estadual de Incentivo a Cultura, tem ações voltadas para a implantação 
de um espaço  expositivo multimídia e interativo com diversos ambientes que expõem a História do Clube e 
suas conquistas em diversas modalidades esportivas, possibilitando o acesso do público a todo o seu acervo 
cultural disposto até então , somado a um conteúdo 
desenvolvido especialmente para o projeto. Além do caráter museológico, o espaço provoca o público a 
várias experiências imersivas e interativas, fazendo-o vivenciar através de projeções, textos, imagens, 
memorabília, fotos e troféus que contam mais de 100 anos de História do Vasco da Gama. O projeto entrega 
um novo espaço cultural para São Januário, região de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, local que tem grande 
relação de afeto e impacto social, educativo, cultural e esportivo.  

Em dezembro de 2021 foi inaugurado o novo espaço na sede do Vasco da Gama em São Cristovão. 

Início das Ações para o novo Espaço 

  

  

  



Inauguração do Espaço Experiência



 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 Em 2021 o IDEC atendeu, através das suas ações, a mais de 1.200 beneficiários diretamente. Para 2022 

o IDEC se planeja para uma atuação em nível nacional, novamente dobrando o número de ações e 
potencialmente triplicando o número de atendimentos. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Patrícia da Silva Corrêa 

Presidente do IDEC




