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Nexxera 

Programa de Inclusão pelo Esporte (Pipe) 
 

 
 

Eixo temático 

 Comunidade e Sociedade 

 

Data de início 

20/10/2009 

 

Principal objetivo da prática 

Em um espaço de convivência e formação para a participação e cidadania, o Programa de Inclusão pelo Esporte (Pipe) tem 
como meta contribuir para o desenvolvimento de potencialidades e talentos e o fortalecimento da autonomia de crianças 
e adolescentes de comunidades carentes por meio da prática de esportes, de cursos complementares à formação 
educacional e de inserção social e também ao mercado de trabalho, no caso dos adolescentes em idade de jovem 
aprendiz.  

 

Motivação 

O Instituto Nexxera, fundado em 2003, representa parte de um dos braços de sustentabilidade do Grupo Nexxera: a 
responsabilidade social. Em 2009, a instituição começou a construir relações que levaram ao fortalecimento de uma 
proposta na direção da prevenção de situações de risco social entre crianças e adolescentes de comunidades nos locais 
em que a empresa atua, por meio de atividades socioeducativas, com foco em ações desportivas (voleibol e futsal), de 
modo a contribuir com a busca efetiva da cidadania.  

 

Descrição da prática  

O Programa de Inclusão pelo Esporte (Pipe), que ocorre nas cidades de Florianópolis e Palhoça, em Santa Catarina, vem 
atendendo cerca de 300 crianças e adolescentes, entre 8 e 17 anos, moradores das comunidades do entorno dos 
chamados Centros de Treinamento e Cidadania (CTCs), estabelecidos em ginásios e clubes cedidos por parceiros. Todos os 
participantes passaram por exames de aptidão física, realizados pela Unimed, também parceira do programa. 

Durante as aulas e por meio de pesquisas pela equipe do Pipe, são levantadas demandas e estipulados temas centrais que, 
ao longo do ano, são trabalhados na perspectiva de fortalecer e discutir de maneira mais clara e evidenciada todos os 
conceitos intrínsecos à prática esportiva, como disciplina, comprometimento, ética, princípios, comportamento, 
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responsabilidade, trabalho em equipe, respeito, honestidade, perseverança, determinação, coragem, solidariedade e  
cidadania, inserindo no seu cotidiano a superação dos desafios na direção da transformação social. 

Além disso, o programa vem alcançando outras metas, entre as quais: 

 Promover a integração e a inclusão social de crianças e adolescentes participantes do projeto 
Educar através do Esporte; 

 Possibilitar o reconhecimento do talento de crianças e adolescentes para a prática do vôlei, encaminhando-os para o 
Time Nexxera/Palhoça, de competição em categorias mirim, infantil e infanto-juvenil; 

 Promover a inserção de participantes no Programa Projovem Adolescente, que tem por objetivo a formação de jovens 
entre 15 e 17 anos através dos eixos mundo do trabalho, inclusão digital, arte e cultura e esporte e lazer;  

 Nas oficinas de esporte e lazer, trabalhar com maior versatilidade e em diferentes modalidades esportivas.  

Ao longo do ano foram propostas e implementadas ainda atividades complementares e dinâmicas para garantir um 
processo sempre atrativo às crianças e adolescentes, entre os quais: 

 Caminhada de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;  

 II Gincana Cultural e Recreativa entre os CTCs; 

 Copinha de Voleibol; 

 Festivais de Voleibol;  

 Encontro de Futsal;  

 Campeonato Futebol Society; 

 Encontros Temáticos de Cidadania. 

Também para garantir um processo participativo que se estendesse às famílias das crianças e adolescentes, foram 
realizadas regularmente reuniões com os pais. 

 

Parcerias 

 Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Palhoça;  

 Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis (Projovem); 

 Serviço Social do Transporte (Sest) 

 Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat); 

 Colégio Fatemp (Palhoça); 

 Unimed- Grande Florianópolis; 

 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 

 

Investimento 

 2011: R$142.080,00; 

 2012: R$ 161.900,00. 

 

Ferramentas de gestão 

Diagnósticos dos municípios: relatórios IBGE, prefeituras, Instituto Comunitário (Icom), Movimento Floripa Te Quero Bem,  
Movimento Nós Podemos Santa Catarina; 

Monitoramento:  

 Avaliação direta com alunos/beneficiados: pesquisa de avaliação; 

 Avaliação com educadores: plano de aula e relatórios pedagógicos; 

 Avaliação com parceiros: reuniões e oficinas, entre outras ações. 
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Resultados e benefícios 

Em 2012, o Pipe atingiu excelentes resultados:  

 No CTC I, situado no Sest/Senat, no bairro Jardim Atlântico, em Florianópolis – 63 crianças e adolescentes, distribuídos 
em cinco turmas de prática do voleibol; 

 No CTC II, dividido em dois núcleos no município de Palhoça – 212 participantes, distribuídos entre as modalidades de 
voleibol e futsal; 

 Nas oficinas de esporte e lazer – 18 adolescentes.  

O Time Nexxera/Palhoça, por sua vez, continuou seu empenho em diferentes competições pelo Estado de Santa Catarina:  

 Liga Adesc – Campeão da categoria Infanto; 

 Estadual infantil – 4º lugar; 

 Joguinhos Abertos de SC – 4º lugar da etapa regional - Criciúma; 

 Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) – 7º Lugar da etapa regional - Criciúma. 

 

Contato 

Nome: Carla Inácio da Cunha 
E-mail: carla.cunha@nexxera.com 

 

Dados da empresa 

Nome: Nexxera; 
Setor: Tecnologia; 
Porte: Médio 
Localização: Santa Catarina; 
Website: http://www.nexxera.com/pt/ 
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