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A P R E S E N T A Ç Ã O

O Circuito de Corridas Rústicas está fundamentado 
no programa Indústria Saudável por meio do 
incentivo para que houvesse a parceira com as 
indústrias que promovem com a chancela do SESI 
as provas durante o ano, propiciando a prática 
do atletismo, baseado na ação sócio-educativa, 
vislumbrando a criação da cultura e do hábito 
esportivo, favorecendo o intercâmbio esportivo, 
cultural e solidário entre os atletas.

No mercado crescente das corridas de rua, 
observa-se o papel importante das indústrias que 
têm sua marca atrelada ao esporte e aos conceitos 
de bem-estar e estilo de vida saudável.

O SESI cumpre, assim, o papel provedor de 
soluções para a indústria, com uma das atividades 
realizadas pela área de Esporte e Lazer do 
SESI - Paraná que mais desperta a participação 
do público industriário nos finais de semana. 
Observamos que nos últimos anos houve uma 
adesão crescente do público industriário e isso 
reflete a participação efetiva das indústrias 
parceiras em cada uma das etapas por meio de 
suas associações de funcionários.

A escolha da Volvo como parceira no Edital 
Inovação foi uma decisão pautada na estabilidade 
administrativa da Associação Viking (Volvo), 
demonstrada pela participação progressiva nas 
competições dos jogos do SESI e o sucesso em 
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programas como Atleta do Futuro. As parcerias anteriores e a seriedade dessa 
associação foram determinantes para a escolha dessa empresa, já que, estávamos 
diante de um grande projeto que envolvia uma equipe de alta qualidade, com 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento, uma prática constante na Volvo.

Para que cumpríssemos o objetivo do projeto, promovendo integração, saúde e bem-
estar do industriário construímos uma equipe de profissionais do SESI e do CNPq que 
discutiu procedimentos e processos que foram implantados e avaliados, resultando 
na criação da manualização do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias. 

O grande desafio desse projeto foi escrever um manual que pudesse facilitar a 
implantação desse produto em todo o Brasil por meio dos Departamentos Regionais 
do SESI. Assim, foram criados três livros: o primeiro consiste no entendimento do 
fenômeno corrida de rua e o fortalecimento dos argumentos para criação e busca de 
parceiros para realização do circuito de corridas, sejam eles, sociais, econômicos ou 
saúde. No segundo livro encontram-se os passos para realização de cada etapa do 
circuito e no último livro são disponibilizadas as normas e regulamentos que regem 
a criação de um circuito de corridas. 

Agradeço especialmente as indústrias que acreditaram em nossa atuação e 
efetivamente realizaram a parceria para a execução desse projeto, respectivamente 
representadas por suas associações de funcionários: Volvo do Brasil – Associação 
Viking, Companhia Paranaense de Energia (COPEL) – Associação Copel Curitiba, 
Novozymes Latin America – Associação dos Funcionários Novozymes do Brasil, 
Robert Bosch do Brasil – Associação dos Funcionários da Robert Bosch, Renault do 
Brasil – Associação Colibri e Case New Holland – Associação dos Funcionários CNH.

       Jose Antonio Fares
Diretor Superintendente
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S E S I   –   F O R M U L A Ç Ã O   E S T R A T É G I C A

MISSÃO

Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em 
educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa 
industrial.

VISÃO DE FUTURO

Ser líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e 
de seus dependentes e da gestão socialmente responsável da empresa industrial.
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P R O G R A M A   S E S I   E S P O R T E

CONCEPÇÃO

Programa de Esporte, socioeducativo, fundamentado na participação, na formação e 
no rendimento para a valorização humana, contribuindo para a promoção social e a 
melhoria da qualidade de vida;

OBJETIVO GERAL

Promover o esporte com caráter socioeducativo, fundamentado na participação, na 
formação e no rendimento, tendo em vista a valorização humana, a promoção social 
e a melhoria da qualidade de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sensibilizar empresários, representantes de empresas, trabalhadores, suas famílias e 
comunidades para a prática do esporte, segundo a concepção do programa.

Promover a prática esportiva diversificada fundamentada na participação, na 
formação e no rendimento.

Estimular a integração entre empresas, trabalhadores, suas famílias e comunidades 
por meio da prática esportiva.

Incentivar e apoiar ações de esportes realizadas para e nas empresas industriais.

Incentivar a participação de pessoas com necessidades especiais nas práticas 
esportivas.
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EDITAL SENAI SESI INOVAÇÃO

Em 2009 foi lançado o Edital SENAI SESI Inovação, um edital com abrangência 
nacional, voltado à participação dos Departamentos Regionais (DRs) das instituições 
SESI e SENAI, envolvendo unidades e profissionais em parceria com empresas do 
setor industrial.

Com edições anuais, o Edital tem por objetivo incentivar e apoiar projetos para o 
desenvolvimento de produtos, processos e serviços de inovação tecnológica e social.  
A participação de empresas industriais na elaboração dos projetos é compulsória, 
havendo ainda a possibilidade de parcerias com instituições de ensino superior.

No âmbito do Edital, a inovação é compreendida como implementação de um 
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, um processo, 
um novo método de marketing, ou um novo método organizacional. Com foco na 
inovação social, o Edital apoia e fomenta  projetos que promovam o desenvolvimento 
de tecnologias sociais inovadoras e que oportunizem o aumento da qualidade de 
vida para o trabalhador da indústria.

Em 2009, o SESI - Paraná constituiu equipes multidisciplinares que participaram de 
forma ativa na escrita de projetos submetidos ao Edital. Obteve a aprovação de cinco 
deles, sendo o DR que mais aprovou projetos no referido Edital.

Após os resultados da aprovação, iniciou-se o trabalho exíguo de execução dos 
projetos aprovados, os quais tiveram 18 (dezoito) meses para sua realização. 
Durante esse período, foram desenvolvidas parcerias estratégicas entre: SESI, 
indústrias, instituições de ensino superior, profissionais diversos, bolsistas do 
CNPq e instituições parceiras. Foi um tempo de atividades intensas, superações, 
aprendizados, reconstruções, fortalecimentos, enfim, um tempo de competências 
desenvolvidas que promoveram conquistas.

Conquistas estas que culminam com a publicação deste material cujo objetivo maior 
está na replicação das ideias inovadoras, transformadas em projetos e, neste momento, 
em processos manualizados que contribuirão com o redesenho de uma sociedade.

Maria Cristhina de Souza Rocha 
Gerente de Projetos de Articulação Estratégica - SESI Paraná

Daniele Farfus
Gestora do Edital SENAI SESI de Inovação - SESI Paraná
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APRESENTAÇÃO DO CIRCUITO DE          
CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 

O Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias é um evento esportivo anual, organizado 
pelo SESI – Paraná em parceria com algumas indústrias na cidade de Curitiba e 
Região Metropolitana. Seu objetivo principal é proporcionar ao público industriário 
melhor integração e melhoria na saúde e bem-estar dos participantes, promovendo 
aderência a hábitos saudáveis de vida, como a prática da corrida.

Esse projeto, que teve início no ano de 2007 e foi o primeiro no Brasil, hoje conta 
com a realização de seis etapas durante o ano e proporciona muita qualidade no 
processo organizacional. Com a realização do Edital inovação 2009, implementamos 
procedimentos que aumentaram em 88% o número de inscrições, aumentando em 
74% o número de participantes industriários, transformando o Circuito de Corridas 
das Indústrias em um produto de sucesso do SESI Paraná.

O nível de satisfação das empresas participantes é alto e demonstra que atingimos 
um dos objetivos do processo: agregar valor às marcas dos parceiros. Esse sucesso 
incentivou diversas indústrias a solicitar adesão ao Circuito, para realização de mais 
etapas no ano de 2011. 

Sabemos que o crescimento é saudável, porém temos pleno entendimento de que 
precisamos constantemente avaliar nossas ações e divulgar os procedimentos de 
sucesso para serem replicados em todo o território nacional. Um provérbio chinês 
diz: “... o inteligente aprende com sua própria experiência e o sábio aprende com a 
experiência dos outros”. Esse projeto é um conjunto de experiências nossas e dos 
outros, escritas para que cada projeto que seja construído a partir dele ofereça mais 
excelência do que ele próprio.

Marcelo Stankievicz Saboia
Gestor do Projeto Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias - SESI Paraná
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1. 
INTRODUÇÃO
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Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias é um evento esportivo organizado 
pelo SESI – Paraná em parceria com grandes indústrias, por meio das respectivas 
Associações de Funcionários: Bosch, Copel, Novozymes, Renault e Volvo. Essa 
iniciativa tem como objetivo central proporcionar a melhoria da qualidade de vida 
dos industriários por meio da aquisição de hábitos saudáveis de vida.

O grande diferencial desse Circuito é proporcionar aos colaboradores das indústrias a 
participação em um evento de corrida com alta qualidade, com provas que ocorrem 
dentro das indústrias ou nos arredores, não oferecendo prêmios em dinheiro, mas 
muita qualidade no processo organizacional. Essa qualidade tem sido contemplada 
com um aumento dos participantes a cada ano. Em 2010, contamos com uma média 
de 1200 participantes por etapa, sendo que os industriários se constituem enquanto 
maioria.

O presente livro se apresenta como um manual prático para a organização de 
um Circuito de Corridas. Com base neste documento, torna-se possível idealizar, 
organizar e realizar cada etapa desse Circuito. Trazemos ao leitor uma espécie de 
“passo a passo” que contém desde a forma como são estabelecidas as parcerias, as 
atribuições do SESI e indústrias parceiras, até a infraestrutura e logística necessárias 
para viabilizar um Circuito de Corridas de qualidade.

Para melhor compreensão deste manual, partimos do princípio de que precisamos 
conhecer, organizar, procedimentalizar, fortalecer e melhorar. Por isso, o livro foi 
dividido em sete partes: Procedimento Organizacional, Organização Orçamentária, 
Administração de Verbas, Cadastro e Gerenciamento dos Resultados, Indicadores de 
Avaliação, Produtos para Fortalecimento da Marca e Proposta do Circuito Nacional 
de Corridas Rústicas das Indústrias.

Você tem em suas mãos a possibilidade de reproduzir um processo criado pelo 
SESI, com a participação de grandes indústrias do cenário nacional e internacional, 
fortalecido pelo desenvolvimento de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq 
(Edital Inovação). A participação dos organizadores e pesquisadores proporcionou a 
criação deste documento para facilitar e possibilitar sua replicabilidade em todo o 
Brasil. Leia, planeje, execute e melhore os procedimentos aqui descritos. 
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2. 
PROCEDIMENTOS 
ORGANIZACIONAIS  
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Temos presenciado, nos últimos anos, uma transformação nas grandes organizações 
e a criação do conceito de empresa projetizada – organização onde todas as 
iniciativas consideradas de importância são percebidas e administradas como 
projetos (DINSMORE, 2010).

Nesse novo modelo, os princípios, a metodologia, a cultura e a competência de gestão 
de projetos permeiam a organização como um todo, em seus diversos escalões. 
Estamos diante da necessidade de seguir um modelo organizacional na construção 
de projetos de qualidade, sendo necessário seguir as etapas que fortalecem um 
bom projeto: diagnóstico, planejamento (consultoria e treinamento), execução e 
avaliação (DINSMORE, 2010). 

Para iniciar a construção de um projeto, precisamos identificar os stakeholders – 
indivíduos afetados positiva ou negativamente pelas atividades ou resultados finais 
de um projeto. Eles têm algo a ganhar ou a perder; têm direitos ou interesses no 
projeto. Isso envolve as pessoas que trabalham no projeto, aqueles que o influenciam 
e os que serão impactados por ele.

Para a construção do projeto do Circuito de Corridas das Indústrias, identificamos 
como stakeholders as indústrias, Associação de Funcionários, SESI, industriários, 
Corredores de Rua e comunidade residente na região onde serão realizadas as 
etapas do Circuito.

Nesse grupo temos patrocinadores, participantes e externos. No projeto, faz-se 
necessário colocar com muita clareza o grau de participação financeira e atribuições 
dos patrocinadores (indústrias, associações e SESI). Os participantes são as pessoas 
que realizam o projeto e precisam ter suas funções bem descritas. Os externos são 
os corredores de rua (industriários e inscritos) e a comunidade residente nas regiões 
onde ocorrerão as etapas. Precisamos expor os pontos positivos e negativos desse 
tipo de ação nesses grupos.

No livro 1, você encontra argumentações importantes para implantação desse tipo 
de projeto nas indústrias, porém, é necessário salientar que um projeto nasce de  
uma ideia, tem fases intermediárias e TERMINA, portanto, precisamos colocar as 
datas que contemplam as fases, inclusive seu término.

2.1 PROJETO
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2.2 DETERMINAÇÃO DOS PARCEIROS

O primeiro passo para estabelecer as parcerias é elencar as indústrias a serem 
contatadas. No caso do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias realizado 
pelo SESI – Paraná em parceria com as indústrias da cidade de Curitiba e Região 
Metropolitana, foram inicialmente contatadas algumas indústrias que já realizavam 
provas individualmente e buscavam no SESI algum tipo de apoio.

O contato é feito via Associações de Funcionários das referidas empresas, que enviam 
um responsável para a reunião de apresentação do Circuito. Essa reunião tem como 
objetivo apresentar as principais características do evento, explicitar os termos do 
compromisso, situar as atribuições da empresa e do SESI e apresentar os benefícios 
de fazer parte desse tipo de Circuito de Corridas1 .

Consolidada a parceria por meio da assinatura do Termo de Compromisso e Contrato, 
é dado seguimento às ações com vistas à elaboração da etapa sediada na associação 
ou empresa parceira. Para tanto, mensalmente a organização do SESI realiza reuniões 
com os representantes das Associações de Funcionários, a fim de padronizar as ações 
que acontecerão durante o Circuito. 

Procura-se criar um padrão mínimo de atendimento, ou seja, garantir que em todas as 
etapas um mínimo de serviços seja prestado de forma semelhante: tecido e modelo 
da camiseta fornecida aos corredores, número de postos de água oferecidos no 
trajeto, pessoas envolvidas na logística (staff). As tomadas de decisões são realizadas 
juntamente com os representantes das associações.

Na semana que antecede uma etapa, são realizadas reuniões mais constantes com a 
empresa sediante para o alinhamento das ações relacionadas à prova. Cabe ao SESI 
supervisionar esse processo, para que seja seguido o padrão mínimo de atendimento.

2.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Para que seja possível a realização de um Circuito de Corridas, torna-se necessária a 
aquisição de alguns materiais que serão utilizados em todas as etapas. Os principais 
materiais permanentes de um Circuito são:

1 O Livro 1 trata desses benefícios com a profundidade e respaldo teórico necessários.
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 ▪ Backdrop: painel com inscrições e logomarcas inseridas atrás de alguém que se 
apresenta em uma entrevista coletiva ou no pódio de uma premiação. É uma 
ferramenta de publicidade oportuna para divulgação de imagens de impacto 
captadas por fotógrafos durante as etapas do Circuito.

 ▪ Cones: usados para marcação do trajeto, principalmente em pontos de 
indecisão.

 ▪ Faixas e banners: confeccionados para sinalização ou boas-vindas aos 
participantes.

 ▪ Placas de km: colocadas a cada 1000 metros para localização dos participantes.

 ▪ Pódio: local de premiação.

 ▪ Pórticos insufláveis: utilizados para marcação do ponto de chegada e partida de 
cada prova.

Esses materiais, em geral, são adquiridos e guardados pelo SESI. Porém, a reposição 
em caso de danos ou perdas é de responsabilidade das empresas parceiras. Essas 
incumbências precisam estar devidamente descritas no contrato de parceria (Anexo 1).

2.4 TERMO DE PARCERIA

O Termo de Parceria (Anexo 2) é a formalização do compromisso entre as indústrias e 
o SESI e deve ser assinado antes de iniciar qualquer ação do projeto. Esse documento 
é fundamental, pois protege as partes envolvidas e esclarece os direitos e deveres de 
cada qual no Circuito de Corridas.

2.5 DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO 

Para definição do calendário do Circuito, faz-se necessário considerar as datas das 
principais provas nacionais, estaduais e municipais. Por meio dessa medida, garante-
se um número significativo de participantes no Circuito de Corridas. 

No caso do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias organizado pelo SESI – 
Paraná em parceria com indústrias de Curitiba e Região Metropolitana, como são 
6 etapas contempladas, procura-se distribuí-las ao longo do ano respeitando uma 
uniformidade de intervalos entre as mesmas (Anexo 3). 
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2.6 REGULAMENTO

O regulamento deve ser elaborado a partir das características que se pretende 
dar ao Circuito de Corridas, porém, sem perder de vista as normas específicas 
da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A criação do layout e a própria 
confecção do regulamento são itens a serem discutidos e aprovados em reunião com 
as empresas parceiras.

Apresentamos o regulamento utilizado pelo Circuito de Corridas Rústicas das 
Indústrias elaborado pelo SESI – Paraná onde podem ser observadas as características 
desse circuito, servindo como modelo para a elaboração de outros regulamentos 
(Anexo 4).

2.7 PERCURSO

Depois de elaborado o projeto, definidos os parceiros, comprados os materiais 
permanentes do Circuito de Corridas, assinado o Termo de Parceria, definido o 
calendário e criado o regulamento, são tomadas as medidas necessárias para a 
validação do percurso da prova. São elas: definição do percurso, aprovação pelo órgão 
fiscalizador de trânsito e aferição oficial do percurso. Detalhamos os procedimentos 
para cumprimento de cada um desses itens.

2.7.1 DEFINIÇÃO DO PERCURSO

As provas têm aproximadamente 10 km, distância padrão estabelecida pela CBAt. 
Podendo ocorrer partida e chegada no mesmo lugar (aconselhável), ou partida e chegada 
em locais diferentes. O SESI, juntamente com a empresa sediante, estabelece qual será o 
trajeto de cada prova, o tipo de piso, os locais de saída e chegada (Anexo 5). 

Depois de realizada essa etapa, é necessária, mediante ofício, a aprovação do trajeto 
pelos órgãos reguladores de trânsito. No caso específico da cidade de Curitiba, 
dois órgãos são responsáveis por esse serviço: o Diretran e o BPTran. Esses órgãos 
possuem autonomia para realizar bloqueio de semáforos e são responsáveis pela 
orientação dos corredores no decorrer da prova. Pode ser requisitado também 
o auxílio de outras instituições para fiscais de rua, como por exemplo, o exército, 
universidades, entre outros.
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2.7.2 ÓRGÃO FISCALIZADOR DE TRÂNSITO

Definido o percurso, o SESI envia um croqui do mesmo (Anexo 5) para o órgão 
fiscalizador de trânsito, para que seja liberada a autorização da prova. Em seguida, é 
feito o pagamento da taxa correspondente aos custos operacionais em que o órgão 
ou entidade permissionária incorrerá. 

Além da autorização do percurso, a instituição fiscalizadora de trânsito deverá 
atuar nas provas do Circuito de Corridas quando os trajetos das mesmas estiverem 
localizados em locais de grande transição de veículos ou semáforos. Neste caso, a 
presença de agentes fiscalizadores de trânsito no trajeto da prova é obrigatória.

Aprovado o trajeto, confirma-se a presença de um desses órgãos para realizar o 
apoio à prova e o órgão oficial emite um documento de confirmação da prova (Anexo 
6). Agenda-se uma reunião preliminar para que sejam explicadas as demarcações e 
pontos onde são necessários membros do staff para a sinalização. As demarcações 
com cones, placas de quilometragem, etc. são de responsabilidade do organizador. 

2.7.3 AFERIÇÃO OFICIAL DO PERCURSO

Uma vez aprovado o percurso pelo órgão fiscalizador de trânsito, faz-se necessário 
realizar a sua medição e demarcações, procedimentos realizados por um profissional 
autorizado pela CBAt. Embora seja possível realizar a prova sem as medidas oficiais, 
opta-se por seu uso para que os resultados obtidos sejam homologados pela CBAt e 
os atletas possam participar de pontuações em ranking ou recordes homologados. 
Após esta aferição, é emitido um alvará pela Federação cujo modelo pode ser 
observado no anexo 7.

AÇÃO RESPONSÁVEL DOCUMENTO GERADO
1. Definição do percurso e 
data da prova

SESI e parceiros Croqui com mapa do 
percurso e ofício aos órgãos 
reguladores de trânsito 
(Anexo 5).

2. Encaminhamento 
do ofício aos órgãos 
reguladores de trânsito

SESI Prova interna* = autorização 
de percurso;
Prova externa**: 
autorização de percurso e 
confirmação da presença 
dos órgãos reguladores de 
trânsito (Anexo 6).

3. Aferição oficial do 
percurso: CBAt

SESI Alvará da Federação de 
Atletismo (Anexo 7 e 8).

Tabela 1 – Etapas para homologação das provas de corridas
* Prova interna é quando o percurso é realizado nas dependências do SESI ou da indústria.
** Prova externa é quando o percurso é realizado na rua, sendo necessária a presença dos órgãos de 
trânsito durante a execução da prova.
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2.7.4 RECONHECIMENTO DAS CORRIDAS RÚSTICAS 

Todas as exigências da Confederação estão explicitadas nas “Normas para 
Reconhecimento e Homologação de Corridas de Rua”, disponível no livro 3. 

As provas são reconhecidas em três classes:

 ▪ Classe A-1 – provas nacionais (incluídas aqui as de caráter internacional);

 ▪ Classe A-2 – provas nacionais;

 ▪ Classe B – provas estaduais (todas as demais provas).

Para as Classes A-1 e A-2, o reconhecimento deve ser solicitado diretamente à CBAt 
ou através das federações estaduais de atletismo.

Para as provas de Classe B, as solicitações devem ser feitas às respectivas Federações 
Estaduais de Atletismo; a Norma da CBAt é aplicada para esse reconhecimento 
também e pode ser complementada com as normas locais de cada federação.

2.8 FEDERAÇÃO DE ATLETISMO

Após a descrição dos procedimentos de autorização do percurso pelo SESI, empresas 
parceiras, órgãos fiscalizadores de trânsito e CBAt, abrimos uma sessão que descreve 
as ações especificas da CBAt no dia da prova. Nesta ocasião, a federação age como 
fiscal no que concerne às regras, trajeto e chegada dos atletas. 

No dia da prova, a arbitragem é incumbida de realizar a conferência da largada 
e da chegada dos atletas, confirmando o resultado final da prova. Além desse 
papel, os árbitros da CBAt são encarregados de punir atitudes antidesportivas e 
procedimentos irregulares. Sem o respaldo da federação, que garante a fidedignidade 
da quilometragem do percurso e do tempo de chegada, a prova não é considerada 
válida para tomada de tempo, com fins classificatórios para outras competições. 

A arbitragem da prova é realizada por meio de marcação do tempo com equipamento 
eletrônico, sendo o controle manual do número de peito do atleta uma forma 
adicional de controle de chegada. Esses serviços são requeridos por meio de 
solicitação de serviço.

2.9 CHIP E SISTEMA DE TOMADA DE TEMPO

Para que sejam proporcionadas provas com grande qualidade é aconselhável que 
se contrate uma empresa fornecedora de chip para tomada de tempo. A referida 
empresa tem por função fornecer o material necessário para o controle técnico da 
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largada e da chegada dos atletas: chip individual, tapete com sensores para a leitura 
do chip, computadores para compilar os dados transmitidos pelo tapete, cartazes e 
fôlderes explicativos sobre a forma de utilização desse dispositivo. 

Outra forma de tomada de tempo é utilizar os tempos oficiais da CBAt, o que diminui 
custos, com uma boa velocidade na premiação, porém, os resultados dos outros 
classificados  são apresentados com muito atraso, podendo criar descontentamento 
nos participantes e diminuir a qualidade da prova (Anexo 9).

2.10 DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO

O SESI pode utilizar como meios de divulgação diferentes veículos: jornal, televisão, 
rádio, internet (mail marketing, site e twitter). Na sequência, apresentamos algumas 
das ferramentas de divulgação adotadas pelo Circuito de Corridas Rústicas das 
Indústrias realizado pelo SESI – Paraná em parceria com empresas de Curitiba e 
Região Metropolitana.

O mail marketing, por exemplo, conta com um cadastro de 1700 atletas que são 
informados de cada etapa via e-mail. Além dessas frentes de divulgação, o SESI – 
Paraná estabelece contato permanente com as indústrias e assessorias de corrida 
para explicar a possibilidade de competir como equipe e os benefícios de tal 
participação.

A criação de um site específico do Circuito é ferramenta obrigatória no processo 
de divulgação (Anexo 10). Este contém os seguintes links: Histórico; Regulamento; 
Calendário; Inscrições; Retirada do kit; Resultados; Pontuação; Premiação e Galeria 
de fotos. O acesso à página eletrônica proporciona também a leitura de textos 
relacionados à atividade física e corrida, encontrados nos links: treinamento, saúde 
e curiosidades. Além desses quesitos, o site é constantemente atualizado com 
novidades relacionadas às etapas.

O twitter também é utilizado para divulgação de informações rápidas e curtas. Este tipo de 
rede social aproxima o público interessado por corrida e permite a troca de informações 
e atualizações, em tempo real, sobre assuntos de interesse comum (Anexo 10).
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2.11 ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES

Alguns locais podem ser utilizados para realizar as inscrições nas diferentes etapas: 

sedes do SESI, lojas de artigos esportivos ou associações de funcionários das 

indústrias. 

As inscrições feitas pela internet com pagamento via boleto, transferências bancárias 

ou cartões de crédito são muito práticas e agilizam o processo. Porém, no caso do 

SESI, é preciso acertar detalhes desse processo junto ao setor administrativo para que 

não haja demora nas transferências da receita arrecadada, pois tanto o SESI quanto 

a indústria parceira esperam esse retorno para cobrir os gastos com a etapa sediada.

A ficha de inscrição deve contemplar os dados pessoais dos participantes e servir 

como meio de caracterizar a população que utiliza esse serviço. Além disso, deve 

conter um termo de compromisso do participante afirmando que está em condições 

de saúde para participar de uma corrida com as dimenções descritas. Um modelo de 

ficha de inscrição encontra-se no anexo 11.

Para agilizar a organização da prova é necessário estabelecer um prazo de inscrição 

de aproximadamente 30 dias, sendo encerrada uma semana antes da realização 

da etapa (Anexo 12). Assim, haverá tempo hábil para providenciar os kits para os 

inscritos e organizar a prova para o número real de participantes, evitando excessos 

ou a falta de produtos durante a etapa.

2.12 CADASTRAMENTO DOS ATLETAS

O chip de marcação de tempo é acompanhado por um software fornecido pela 

empresa, que tem como finalidade o cadastramento dos atletas. Os dados da ficha 

de inscrição (nome completo, data de nascimento, RG, nome da empresa em que o 

industriário trabalha e e-mail) são inseridos nesse software que emite o número de 

peito de cada participante e o direciona a um chip específico.

Para que haja tempo hábil para impressão do numeral de peito, cadastro dos chips 

e envio destes para o local da prova é necessário entregar as inscrições 5 dias antes 

da prova. 
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2.13 INFRAESTRUTURA

Neste item é descrita a infraestrutura necessária para a realização de uma prova. Ao 
elaborarmos essa espécie de checklist, nos baseamos em uma prova com estimativa 
de oitocentos inscritos. Partindo deste pressuposto, apresentamos o item a ser 
contemplado, a quantidade, a forma de distribuição e a quantidade de pessoas 
envolvidas na tarefa. Na sequência, fazemos uma descrição de cada item e algumas 
sugestões operacionais. O modelo de divisão de atribuições entre SESI e empresas 
pode ser encontrado no anexo 1 deste manuscrito.

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

ÁGUA

3 postos de 
distribuição:

1. Corrida com 
temperatura até 
23ºC

• 2 copos por 
atleta em cada 
posto.

2. Corrida com 
temperatura acima 
de 23ºC 

• 3 copos por 
atleta em cada 
posto.

12 a 15 pessoas:

• Posto 1 – km 3,5
• Posto 2 – km 7
• Largada e 

Chegada 

• 4 a 5 pessoas
• 4 a 5 pessoas
• 4 a 5 pessoas

Continua...
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DESCRIÇÃO

Para temperaturas abaixo de 23ºC, estimamos dois copos de água por atleta em cada 
posto de hidratação, caso contrário, aumentamos a estimativa para três copos de água por 
corredor. Indicamos que a sua distribuição aconteça em três postos: dois deles dispostos ao 
longo do percurso (um no km 3,5 e outro no km 7) e o último posto após a chegada. 

Para evitar aglomerações e acidentes indesejáveis, sugerimos que a distribuição dos copos 
de água nos postos de hidratação nos km 3,5 e km 7 seja feita da seguinte maneira: quatro 
pessoas dispostas, duas de cada lado do percurso, respeitando uma distância de dez metros 
entre si, formando um corredor para a entrega dos copos de água. 

Aconselhamos também a existência de dois a três postos de hidratação após a chegada 
dos atletas, pois ocorre um consumo maior de água neste local. Para otimizar essa tarefa, 
aconselhamos que esteja disponível um carro de apoio no 1º posto, para trazer a água que 
não foi consumida para o ponto de chegada.

Procedimento administrativo: A aquisição da quantidade de água pode ser feita pela 
organização do Circuito (SESI e parceiros) ou por meio do apoio de empresas desse setor. 
No primeiro caso, deve-se adquirir o produto com 2 dias de antecedência. No caso de 
apoio, devemos encaminhar um requerimento para empresas que trabalham no ramo de 
envasamento de água, solicitando, via ofício, a quantidade de água necessária e informando 
como será divulgado o nome da empresa em questão.

O ofício deve conter: data, nome, objetivo do evento, organizador, quantidade de produto 
a ser fornecido, local do evento, número de participantes e contato do organizador (Anexo 
14). 

Norma 7 – artigo 4º - alíneas “d”, “e”, “f” (consta na íntegra no Livro 3)

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

AMBULÂNCIA

UTI móvel na 
Chegada

1

UTI móvel para 
acompanhar o 
percurso

1 Médico socorrista;
Fisioterapeuta;
Enfermeiro;
Pessoal capacitado 
para o atendimento das 
possíveis situações de 
emergência relacionadas 
à prática do exercício 
físico.

DESCRIÇÃO

Para garantir a segurança dos atletas, é indicado que as provas tenham o apoio de duas 
ambulâncias. Uma delas atua no trajeto da prova, acompanhando os corredores, após o 
último atleta. A outra ambulância permanece no ponto de chegada. Caso seja necessário 
um atendimento, a organização deve prever o espaço e procedimentos que a ambulância 
deverá realizar para passar entre os atletas. Esse serviço pode ser contratado em empresas 
especializadas ou fornecido mediante parceria.
P.S.: também deve ser realizado um acordo com o hospital mais próximo do evento, 
notificando o horário de início e término da prova.

Norma 7 – artigo 4º - alíneas “g”, ”h” (consta na íntegra no Livro 3)

...Continuação
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ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

BACKDROP Atrás do pódio 1 1 pessoa para fazer a 
montagem

DESCRIÇÃO

O backdrop é confeccionado em vinil (lona). Contém a logo das empresas participantes e é 
fixado em uma estrutura metálica (alumínio) atrás do pódio na premiação.
Suas medidas são: 3,20 m de largura x 1,80 m de comprimento. 
Esse espaço é utilizado para reportagens, entrevistas e fotos oficiais do evento.
Ver modelo no Anexo 13.

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

BANHEIRO 
QUÍMICO

Local de maior 
concentração

1 para cada 100 pessoas Responsabilidade do 
fornecedor

DESCRIÇÃO

Caso a estrutura utilizada para a prova não tenha banheiros, ou os existentes não sejam 
suficientes para atender aos participantes do evento, faz-se necessária a instalação de 
banheiros químicos. A proporção sugerida é de um banheiro para cada 100 pessoas. É 
imprescindível que esteja disponível um banheiro adaptado aos portadores de necessidades 
especiais.

Norma 7 – artigo 8º - alínea “g” (consta na íntegra no Livro 3)

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

BUZINA Largada 1 1 pessoa

DESCRIÇÃO

Utilizada para anunciar a largada dos atletas. É importante que o árbitro de largada esteja 
em local visível.

ITEM QUANTIDADE

CADEIRAS 150

MESAS 20 A 25

DESCRIÇÃO

Esse material é usado para distribuição dos kits pré-prova, distribuição de água e 
procedimentos pós-prova (retirada de chips, entrega de kits de alimentação, etc.).
Antes da prova: as cadeiras e mesas são utilizadas no ponto de distribuição dos kits pré- 
-prova no dia anterior à prova, tanto pela equipe de distribuição quanto por quem está 
aguardando para receber o material. 
Durante a prova: as cadeiras são utilizadas para que os corredores possam descansar e 
retirar o chip do cadarço do tênis após a chegada. Para cumprir este desígnio, sugerimos 
que a organização as disponha formando um corredor após aproximadamente 15 metros 
do tapete de chegada. As cadeiras e mesas também podem ser utilizadas nos postos de 
hidratação ao longo da prova.
Após a prova: retirada dos kits pós-prova e na ocasião da premiação.
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ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE

CAMISETAS

• tamanho PP
• tamanho P
• tamanho M
• tamanho G
• tamanho GG

• 90 unidades
• 90 unidades
• 220 unidades
• 220 unidades
• 90 unidades

DESCRIÇÃO

A organização do evento fornece aos corredores e ao seu staff camisetas personalizadas. 
São camisetas confeccionadas com um tecido de alta performance denominado poliamida. 
Sugerimos a confecção das camisetas, seguindo o padrão de modelo, layout e material 
estabelecido neste manual. 
Para 800 atletas recomendamos a confecção de 900 a 1000 camisetas, evitando a falta do 
produto e podendo comercializar o excedente durante a prova. Para a equipe organizadora 
indicamos a confecção de 200 camisetas fio 30.
Modelo e indicações técnicas no Anexo 15.  

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

CARRO • carros de apoio
• pick up

• 3
• 1

• 3 pessoas
• 4 pessoas

DESCRIÇÃO

A organização disponibiliza três carros para o acompanhamento do percurso e uma Pick Up 
para o transporte de materiais. 
Os carros de apoio ficam distribuídos da seguinte forma: 
– um carro à frente, denominado “carro-madrinha”, acompanhando o carro do órgão de 
trânsito e indicando o trajeto a ser percorrido; 
– um aproximadamente no meio; 
– um após o último corredor. 
A pick up e os carros são utilizados antes da prova para distribuição dos cones, placas e água 
no percurso e recolhimento no final do evento. 
Norma 7 – artigo 8º - alínea “h” (consta na íntegra no Livro 3)

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

CHIP Junto com o kit pré-prova 800 unidades Profissionais da empresa contratada

DESCRIÇÃO

A tomada de tempo dos atletas nesse evento é realizada por meio de transponder (chip). 
Esse sistema permite um registro apurado do tempo dos atletas, sendo complementado 
pela marcação realizada pela Federação de Atletismo. 
O chip permite que seja computado o tempo de cada atleta com precisão. Para que este 
sistema seja efetivo, a organização da prova deve prover uma logística mínima para a 
instalação do equipamento: um ponto de eletricidade e espaço próximo ao pórtico de 
largada. 
É de responsabilidade do fornecedor do serviço: um computador com no mínimo duas 
horas de autonomia, uma impressora, tenda, tapete de leitura do chip e os chips, além 
de um cronômetro digital, que marca o tempo transcorrido desde a largada do primeiro 
pelotão até a chegada do último atleta, instalado no pórtico.
Norma 7 – artigo 8º, §1º, alínea “a” (consta na íntegra no Livro 3)
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MATERIAL DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

CONES Todo o percurso 400 a 500 unidades 4 pessoas

DESCRIÇÃO

Utilizado para sinalização do trajeto da corrida e bloqueio de ruas. 

Os cones são de plástico PVC e modelo “PL Stcor”.

São utilizados dois tamanhos de cones: grande: 75 cm x 36 cm;
                                                                       pequeno: 50 cm x 28 cm . 

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE

ESTAGIÁRIOS Nas diferentes tarefas que envolvem o evento 20 a 30 pessoas

DESCRIÇÃO

Para a solicitação de estagiários voluntários para compor o staff, indica-se a parceria com 
instituições de ensino superior que possuem o curso de Educação Física. 
Após elencados os alunos que irão participar do apoio à prova, é necessário que a 
organização realize uma reunião com os mesmos para explicar as atividades que ocorrerão 
no dia.
É importante que sejam disponibilizados a esses estagiários certificados com o número de 
horas de serviço prestado, bem como a alimentação dos mesmos no dia da prova. 

MATERIAL DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE

FAIXAS  
Boas-vindas (local de visualização dos atletas) 1

Largada e Chegada 1

DESCRIÇÃO

A faixa de boas-vindas é colocada em um lugar de visibilidade no local de entrada da prova.
As faixas de largada e chegada devem ser colocadas junto ao pórtico.

MATERIAL DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

FOTO E 
FILMAGEM

Principais atividades 2 a 3 Profissionais 
qualificados

DESCRIÇÃO

As fotos e filmagens são artifícios utilizados para documentar os principais acontecimentos 
das etapas, como largada, chegada, premiação, entre outros. Para essa tarefa, indicamos a 
contratação de serviço especializado e da constante divulgação nos meios de comunicação.

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE

GRADES Local de largada e chegada 100 unidades

DESCRIÇÃO

As grades são utilizadas para demarcar o espaço dos atletas e evitar que o público atravesse 
o percurso e interfira na corrida. Recomendamos a disposição de grades para se demarcar o 
funil de largada, sendo reposicionadas para formar o funil de chegada. 
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ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

GUARDA--VOLUME Local de largada e 
chegada 1 2 pessoas

DESCRIÇÃO

Colocar guarda-volumes no local de largada e chegada da prova para todos os participantes, 
garantindo o transporte de tais volumes do local de largada para o local de chegada, quando 
não forem coincidentes.

Norma 7, artigo 8º, §1º, alínea “g” (consta na íntegra no Livro 3)

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

KIT PÓS-PROVA

Salada de frutas – após 
a prova 800 3 pessoas

Sorvete (picolés de 
frutas) – após a prova 1600 3 pessoas

Cookies distribuídos junto 
à entrega do chip 800 Equipe de entrega 

do kit pré-prova

DESCRIÇÃO

Ao término da prova, a organização do evento fornece aos atletas participantes um kit 
alimentação. Aconselhamos que a distribuição desses kits seja feita em dois ou três postos 
para dinamizar a tarefa e evitar a formação de filas. Apresentamos abaixo uma sugestão 
para kit pós-prova.

 ▪ Salada de frutas: adquirida por meio de compra. Sugerimos que se compre a salada 
de frutas em porções individuais para facilitar a distribuição. A logística de entrega 
e acondicionamento é de responsabilidade do fornecedor, cabendo à organização 
propiciar um local adequado para a distribuição. Em substituição, podem ser servidas 
as frutas avulsas.

 ▪ Sorvete: adquirido por meio de compra.

 ▪ Pacote de cookies: bolachas secas que podem ser distribuídas no final da prova ou no 

kit pré-prova.

É interessante associar a escolha do kit pós-prova às condições ambientais e culturais da 
região: na baixa temperatura, podem ser distribuídas sopas. A organização pode fornecer 
sorvetes quando o clima for de calor. Oferecer cereais é uma opção caso a prova seja realizada 
sob condições climáticas intermediárias. Alertamos também para que a organização esteja 
atenta à qualidade dos alimentos fornecidos e, em caso de dúvida ou insuficiência do 
produto para todos, não faça a distribuição.

Procedimentos administrativos: A aquisição desses produtos pode ser feita por aquisição da 
organização ou por parceria. Neste caso, é enviado ofício constando: data, nome do evento, 
objetivo, organizador, quantidade de produto a ser fornecido, local do evento, número de 
participantes e contato do organizador.
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ITEM EQUIPE

LIMPEZA Equipe especializada

DESCRIÇÃO

Para a limpeza do local da prova antes e depois do evento, é necessária a contratação de 
serviço especializado. 
Deve-se levar em conta que os atletas produzem muito lixo plástico e orgânico.
Por isso a organização deve disponibilizar lixeiras pelos lugares de maior circulação no 
evento, com indicação de lixo reciclável e orgânico, sendo que a utilização de copos é muito 
grande.

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

LOCUÇÃO
Acompanhando 
os principais 
acontecimentos da prova

1 1 pessoa

DESCRIÇÃO

A organização do evento contrata um locutor para realizar a animação, anunciar as atividades 
e proporcionar a comunicação entre atletas e organização. Para tal, é fornecido um roteiro 
com as principais informações, chegadas dos atletas, possíveis entrevistas a serem realizadas 
com os atletas e o público, além de anunciar a premiação.
 
Norma 7 – artigo 8º, §1º, alínea “h” (consta na íntegra no Livro 3)

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

QUICK MASSAGE Tendas próximas ao local 
de largada/chegada 8 cadeiras 8 profissionais

DESCRIÇÃO

São contratados profissionais para prestar o serviço de massagem aos corredores e ao 
público. Deve-se providenciar um espaço adequado para a instalação das cadeiras. Este 
item é opcional. 

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

PLACAS DE KM Ao longo do percurso 10 placas 1 pessoa

DESCRIÇÃO

A cada quilômetro do percurso é colocada uma placa indicando a distância percorrida. Essas 
placas têm 120 cm x 80 cm e são confeccionadas com cavalete dupla face.

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

PLACAS DE SINALIZAÇÃO No local de largada e chegada 10 placas 1 pessoa

DESCRIÇÃO

É importante dispor placas pelo local de realização da prova sinalizando: guarda-volumes, 
banheiros, vestiários, secretaria da prova, local de indicação dos resultados, local de 
premiação e, em cada barraca, um resumo do atendimento realizado.
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ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE

PÓDIO No local onde será feita a 
cerimônia de premiação

1 com 6 blocos (1º ao 6º 
lugar) - 6 pessoas

DESCRIÇÃO

É utilizado para a premiação do primeiro ao sexto lugar. Sendo realizado masculino e 
feminino ao mesmo tempo, deve ter espaço para duas pessoas em cada bloco. Esse 
procedimento diminui muito o tempo de premiação.
Confeccionado em material MDF, o pódio deve possuir as seguintes medidas:
Comprimento: 105 cm x 50 cm;
Altura por ordem decrescente:
Nº 1: 62 cm        Nº 2: 50 cm      
Nº 3: 36 cm        Nº 4: 27 cm 
Nº 5: 18 cm        Nº 6: 14 cm 

ITEM

PONTOS DE ELETRICIDADE

DESCRIÇÃO

É necessária a existência de pontos de energia elétrica próximos ao local da largada, para a 
montagem do pórtico e para os demais serviços que irão utilizar eletricidade.

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

PÓRTICO No local de largada e chegada 1 1 pessoa

DESCRIÇÃO

Marca o ponto de largada e de chegada dos atletas. 
Confeccionado no material de vinil inflável, com as dimensões de 7 metros de largura e 3,5 
m de altura (vão livre).
Pode ser visualizado no Anexo 16.
Norma 7 – artigo 8º, §1º, alínea “h” (consta na íntegra no Livro 3)

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE

PREMIAÇÃO

3 classificações 1 com 6 blocos (1º ao 6º 
lugar)

Medalha de participação
Medalha de premiação
Troféus

800 unidades
300 unidades
24 unidades

DESCRIÇÃO

O design dos troféus e medalhas de premiação do Circuito de Corridas Rústicas das 
Indústrias é sempre relacionado ao ramo de atividade da empresa sede da respectiva prova. 
Neste caso, a concepção dos modelos e a compra dos troféus são de responsabilidade do 
SESI, submetida à aprovação das empresas participantes do Circuito.
O modelo pode ser visualizado no Anexo 17.
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ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

RÁDIOS DE 
COMUNICAÇÃO

Em trânsito pelo local do 
evento 1 Responsáveis por 

equipes de trabalho

DESCRIÇÃO

A organização faz a locação de rádios para facilitar a comunicação entre as equipes de 
trabalho. 

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE

REVISTA SESINHO Juntamente com o kit
 pré--prova 800

DESCRIÇÃO

Essas revistas funcionam como material informativo e promocional da instituição 
organizadora do evento. É entregue como parte do kit pré-prova no dia que antecede à 
corrida.

ITEM DISTRIBUIÇÃO EQUIPE

SHOW PIROTÉCNICO Chegada dos primeiros 
corredores

Empresa contratada

DESCRIÇÃO

Pode ser contratada uma bateria de fogos como parte das comemorações para a chegada 
dos primeiros atletas (masculino e feminino). Este item é opcional.

ITEM DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE EQUIPE

TENDAS

Ponto de chegada 3 unidades

1. Entrega do chip
2. Medalhas de 
participação
3. Água e frutas

1 unidade
1 unidade
1 unidade

2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas

DESCRIÇÃO

As tendas são utilizadas, após a chegada, para a recepção dos atletas: entrega do chip, 
medalhas de participação, água, kits pós-prova, etc. Esse material pode ser fornecido pela 
instituição ou locado.

ITEM DISTRIBUIÇÃO EQUIPE

TRANSPORTE 1 micro-ônibus 1 motorista

DESCRIÇÃO

Recomendamos a contratação de um micro-ônibus para transportar o staff até o local da 
prova, distribuí-los pelo percurso e recolhê-los após a prova. 
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2.14 ENTREGA DOS KITS 

Os kits pré-prova devem ser entregues no sábado que antecede ao dia da prova, 
sendo desaconselhada a entrega de kits no dia da prova. A entrega pode ocorrer 
nas dependências do SESI, ou em parceria com lojas de artigos esportivos, o que 
pode viabilizar uma boa relação comercial com os parceiros e a sustentabilidade do 
Circuito.

Para facilitar a logística de distribuição de kits, aconselhamos que as inscrições sejam 
organizadas por ordem alfabética ou numérica e que haja uma quantidade suficiente 
de pessoal para que os corredores não precisem enfrentar filas. 

a) O kit do atleta é composto por:

1. Camiseta do evento;

2. Envelope com chip e indicativo de utilização;

3. Numeral de corrida (deverá ser fixado na camiseta, na altura do peito);

4. 4 alfinetes;

5. Materiais publicitários de empresas parceiras.

b) Retirada do chip:

1. Quando da retirada do chip, o atleta deverá conferir seus dados pessoais;

2. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip;

3. Ao final da prova, os atletas deverão trocar o chip pela medalha de participação; 

4. O uso do chip é obrigatório aos atletas que o receberem, acarretando a 
desclassificação do atleta que não o utilizar.

2.15 REALIZAÇÃO DA PROVA

Os procedimentos realizados no dia da prova são descritos a seguir, incluindo os 
responsáveis por cada procedimento. A tabela está distribuída da seguinte forma: 
setor onde ocorre, descrição e responsável pelo procedimento. Quando aparece o 
termo associação, nos referimos à empresa que sedia o evento, como segue.
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CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS
Setor: Concentração dos atletas – Largada e Chegada

Descrição: Procedimentos de instalação do pórtico e cronômetro; preparo da área de chega-
da e largada; limpeza da área e fiscalização das instalações.

Procedimento Responsável Material Pessoal

1 Instalação do pórtico e cronômetro SESI Pórtico, ponto de luz 
e cronômetro 2

2 Montagem do funil e grade de 
isolamento de largada e chegada

SESI e 
associação Grades 4

3 Instalação do som Associação
Pontos de luz e 
equipamento de 
som

2

4 Instalação da tenda – empresa chip Empresa 
contratada

Ponto de luz, 
computadores, 
tapete, tenda

2

5 Limpeza – circular pelo local Associação Material de limpeza 2

Percurso

Descrição: Mapa do percurso para o pessoal /cones / placas / carros / pessoal para distribuir 
e recolher o material.

Procedimento Responsável Material Pessoal

1 Colocar cones e placas de km Associação Carro, cones e placas 3

2 Percurso carro frente, meio e final Associação Carro e cronômetro 3

3 Recolher cones e placas de km Associação Carro 3

Percurso

Descrição: Micro-ônibus - saída 7h/ caixas de água/chamada pessoal para o ônibus/ dis-
tribuição do pessoal nos postos de hidratação/ retorno ao início, verificação de recolha de 
pessoal e material.

Procedimento Responsável Material Pessoal

1 Distribuir pessoal nos pontos de água 
e percurso Associação Micro-ônibus 1

2 2 postos de água – conforme mapa SESI Mesas e água 8

3 Recolher pessoal dos pontos de água 
e percurso Associação Micro-ônibus 1

Guarda-volumes

Descrição: local onde são guardados os pertences dos participantes.

Procedimento Responsável Material Pessoal

1 Guarda-volumes Associação Adesivos com nú-
mero 2

Continua...
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Largada e Chegada dos atletas

Descrição: Diretor de prova, instrumento sonoro para largada e procedimento de chegada 
dos atletas

Procedimento Responsável Material Pessoal

1 Largada (buzina) SESI/Locutor Buzina 2

2 Chegada dos atletas SESI/Locutor Buzina, fogos 2

3 Entrega de água + recolher chip + 
medalha de participação Associação

Mesas, água, caixa 
para os chips, 
medalhas e cadeiras

4

4 Entrega de frutas Associação Mesas e kits de 
chegada, tenda 3

Tabela 2 – Procedimentos durante a prova

2.16 PREMIAÇÃO

a) Troféus e Medalhas de Premiação

A cerimônia de premiação é realizada para premiar com troféus os seis (6) primeiros 
colocados na ordem de chegada de cada grupo (industriário e comunidade). Também 
são premiados os seis (6) primeiros colocados, distribuídos por grupos de idade, no 
total de 13 categorias para o gênero masculino e 12 para o feminino, alocados em 
dois grupos: industriário e comunidade, totalizando 300 premiações em cada prova. 

As 25 categorias são distribuídas por idade (em anos) completa no dia da prova e 
gênero da seguinte forma:

GÊNERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Masculino 17
a

19

20
a

24

25
a

29

30
a

34

35
a

39

40
a

44

45
a

49

50
a

54

55
a

59

60
a

64

65
a

69

mais  de 
70 Cadeirantes

Feminino 17
a

19

20
a

24

25
a

29

30
a

34

35
a

39

40
a

44

45
a

49

50
a

54

55
a

59

60
a

64

65
a

69
Cadeirantes

Tabela 3 – Distribuição das categorias por idade e gênero.

GÊNERO INDUSTRIÁRIO COMUNIDADE TOTAL
Masculino 1º ao 6º lugar 1º ao 6º lugar 14 troféus

Feminino 1º ao 6º lugar 1º ao 6º lugar 14 troféus

Premiação total de 28 troféus

Tabela 4 – Resumo da premiação com troféus

...Continuação
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GÊNERO GERAL TOTAL
Masculino 1º ao 6º lugar 78 medalhas

Feminino 1º ao 6º lugar 72 medalhas

Premiação total de 150 medalhas

Tabela 5 – Resumo da premiação com medalhas

Aconselhamos a construção de um modelo de pontuação por equipe, contemplando 
a maior participação das indústrias em seus diferentes setores.

b) Medalhas de Participação

Para todos os participantes que completarem a prova, mediante a entrega do chip.

c) Cerimônia de Premiação 

 ▪ É recomendado que alguma autoridade ou representante da instituição 
promotora da competição participe da premiação.

 ▪ A premiação é um momento muito importante da prova, porém, existe 
necessidade de acelerar esse processo. Indicamos que seja iniciada a cerimônia, 
assim que for preenchendo as categorias, unindo o masculino e feminino ao 
mesmo tempo.

 ▪ Um cuidado interessante a ser tomado na cerimônia de premiação é o de 
premiar os corredores iniciando das categorias de atletas com idade mais 
avançada e progressivamente seguir para os atletas mais novos.

 ▪ A organização pode contratar o serviço de sky paper, chuva de papel picado com 
serpentinas e confetes coloridos.  É uma forma de produzir um bom efeito visual 
no momento da premiação.

2.17 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A empresa fornecedora do chip emite as tabelas com os resultados da etapa logo 
após o seu término. Esse resultado é fixado em edital pouco antes da premiação e é 
divulgado no site do Circuito um dia depois. A pontuação decorrente dessa etapa é 
disponibilizada no site até 72 horas após a prova (Anexo 18).
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2.18 PONTUAÇÃO GERAL E PREMIAÇÃO FINAL DO CIRCUITO

a) Pontuação por Prova

A pontuação dos atletas em cada uma das etapas será computada de acordo com 
os melhores tempos de cada categoria. Assim, teremos a pontuação para indústria 
e comunidade.

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO
1º lugar 100 pontos

2º lugar 90 pontos

3º lugar 80 pontos

4º lugar 70 pontos

5º lugar 60 pontos

6º lugar 50 pontos

7º lugar 40 pontos

8º lugar 30 pontos

9º lugar 20 pontos

10º lugar 10 pontos

Tabela 6 – Pontuação geral do Circuito

b) Classificação Final

A classificação final do atleta será resultado da somatória dos pontos adquiridos nas 
provas, de acordo com a classificação nas etapas, dentro da sua categoria. 

OBS.: Não será permitido o descarte de nenhuma etapa.

c) Premiação Final Individual

 ▪ Os primeiros colocados da categoria industriária (masculino e feminino) 
receberão, como premiação final, a participação em uma corrida nacional, local 
a definir.

 ▪ O 1º, 2º e 3º lugar geral da categoria comunidade (masculino e feminino) 
receberão, como premiação final, a participação em uma corrida nacional, local 
a definir.

 ▪ Após a última etapa serão proclamados os vencedores.

 ▪ O SESI será responsável pela inscrição, transporte e hospedagem dos atletas 
premiados, ficando isento dos custos relacionados à alimentação.
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2.19 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Após cada etapa, é enviada, no e-mail dos representantes das associações parceiras 
do SESI, uma pesquisa de satisfação, para ser usada como mecanismo de análise da 
percepção das empresas em relação aos diferentes aspectos da organização em cada 
etapa. Isso fortalece o processo e facilita o entendimento do que está correto e onde 
se pode melhorar.

Um modelo dessa pesquisa encontra-se no anexo 19.
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3. 
ORGANIZAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA
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As organizações ao redor do mundo e, por conseguinte, as empresas brasileiras, 
estão vivenciando um momento em que o grande desafio é conseguir dominar e 
conviver com as constantes mudanças na economia mundial. Dentro do contexto 
atual, as organizações vêm enfrentando um ambiente turbulento que exige a busca 
constante por melhorias de desempenho de suas atividades visando à sobrevivência. 
Para tanto é fundamental o planejamento e o controle dos processos operacionais 
através da definição de metas e objetivos claros que prospectem a direção das ações 
futuras, considerando as particularidades da organização e a intenção de crescimento 
estratégico. 

Tais mudanças ainda provocam o aumento da complexidade da administração das 
atividades organizacionais, o que exige das empresas uma maior quantidade de 
informações para controlar seus processos e tomar decisões estrategicamente. Nesse 
sentido, o sistema financeiro e a utilização de orçamentos podem ser instrumentos que 
auxiliam o processo de administração dos recursos e as capacidades organizacionais 
do SESI, das empresas e parceiros.

Desse modo, com a implementação de orçamentos é possível a visualização antecipada 
dos possíveis resultados operacionais, tornando mais precisa a tomada de decisão ao 
considerar detalhadamente todos os aspectos relevantes para o desenvolvimento 
das atividades com base na estratégia, além de fornecer informações para o controle 
dos processos organizacionais. Portanto, através do processo orçamentário, é 
construída a organização financeira do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias.

A utilização do plano orçamentário permite aos organizadores definir padrões, 
normas e receitas, que servirão de base para a elaboração e execução das atividades 
organizacionais. Através da análise do comportamento das variáveis que compõem 
o orçamento e o confronto destas com os cenários atuais é que são possíveis as 
projeções das perspectivas futuras. Essas perspectivas são potencializadas pela 
tecnologia de informação, principalmente por meio do uso de planilhas eletrônicas.

Neste capítulo iremos demonstrar quais são os procedimentos tomados para 
levantamento do custo por etapas do Circuito, aquisição de materiais para realização 
de cada prova e como é realizado o processo de divisão desses custos entre o SESI, a 
indústria e parceiros. Também disponibilizaremos modelos de planilhas para facilitar 
o processo de levantamento desses dados.
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3.1 INVESTIMENTO INICIAL

3.1.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

a) Material Permanente: são aqueles materiais que têm uma durabilidade 
prolongada. Normalmente é definido como bens duráveis, não sendo consumidos 
durante a realização do Circuito de Corridas. 

b) Material de Consumo: são aqueles materiais que não têm uma durabilidade 
prolongada. Normalmente é definido como os bens consumidos durante a realização 
de cada prova do Circuito. 

CUSTO DE INVESTIMENTO INICIAL

MATERIAL PERMANENTE VALORES EM R$ PERCENTUAL

Cones 4.617,60 31,99%

Pórtico 3.750,00 25,98%

Banners de identificação 1.360,00 9,42%

Cavaletes (13 unidades) 780,00 5,40%

Backdrop 360,00 2,49%

Faixa 240,00 1,66%

Pódio (mão de obra e material) 118,00 0,82%

TOTAL 11.225,60 77,77%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Flyers (8500 unidades) 1.278,00 8,85%

Folders – Regulamento (5000 unidades) 1.170,00 8,11%

Cartazes (200 unidades) 760,00 5,27%

TOTAL MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 3.208,00 22,23%

TOTAL MATERIAL PERMANENTE                                                                   14.433,60

Tabela 7 – Investimento inicial: material permanente e de divulgação

3.2 CONSTRUINDO O ORÇAMENTO DAS ETAPAS

CUSTO OPERACIONAL DA ETAPA – 800 INSCRITOS

MATERIAL VALORES EM R$ PERCENTUAL

Camisetas 10.000,00 35,42%

Premiação 5.835,00 20,67%

Chip 4.800,00 17,00%

Grades (locação) 1.640,00 5,81%

Tenda (locação) 1.380,00 4,89%

Alvará 1.000,00 3,54%

67,40%

73,08%

Continua...
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Banheiro químico (locação) 864,00 3,06%

Taxa de arbitragem 500,00 1,77%

Ambulância 450,00 1,59%

Aferição 400,00 1,42%

Decoração 350,00 1,24%

Rádios 300,00 1,06%

Micro-ônibus 280,00 0,99%

Locução 200,00 0,71%

Veículo – locação pick up 140,00 0,50%

Gelo 90,00 0,32%

Spray tinta 6,85 0,02%

TOTAL 28.235,85 100%

Tabela 8 – Custo operacional por etapa
*Não havendo parceria para aquisição de água, projetamos um custo de R$ 1.700,00 por etapa, que 
deve ser acrescido ao total dessa planilha.

3.2.1 CUSTO COM PESSOAL

Refere-se ao custo com profissionais de diferentes departamentos da empresa ou do 
SESI, incluindo despesas com impostos. 

                       GESTÃO POR ETAPA – CUSTO SESI COM PESSOAL
QUANTIDADE Nº DE HORAS VALORES EM 

R$
PERCENTUAL

Analista, professores 16 12 7.104,00 54,04%

Analista de negócio Pl 
(coordenador)                                                                                

1 80 2.960,00 22,52%

Analista, professores 3 8 888,00 6,75%

Profissionais de 
manutenção

3 20 800,00 6,09%

Estagiários 17 86 976,00 7,42%

Analista administrativo/
financeiro                           

1 10 370,00 2,81%

Estagiários 1 8 48,00 0,37%

TOTAL 42 224 13.146,00 100%

Tabela 9 – Gestão por etapa: custo com pessoal

76,56%

...Continuação
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3.3 SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

Ter sustentabilidade significa assegurar o sucesso do projeto em longo prazo e 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, para um 
ambiente saudável e para uma sociedade estável. Garantir a sustentabilidade 
financeira é um dos maiores desafios das organizações no Brasil e no mundo. A 
captação de recursos, criação de produtos, processos e a prestação de serviços são 
algumas das estratégias utilizadas para manter a sustentabilidade das parcerias em 
projetos dessa qualidade.

Quando analisamos o custo individual por atleta chegamos ao valor de R$ 51,73. 
Em vista disso, faz-se necessário cobrar um valor de inscrição de R$ 20,00 para a 
comunidade e de R$ 15,00 para os industriários. Assim, após o recebimento dos 
valores das inscrições é feito um rateio de 50% para a empresa e 50% para o SESI. O 
custo real após essa receita apresenta-se da seguinte forma:

INVESTIMENTO SESI / INDÚSTRIA

SESI Indústria

Despesa Receita Despesa Receita

R$ 26.146,00 R$7.700,00 R$15.235,00 R$7.700,00

R$ 18.446,00 R$ 7.535,00

Investimento por etapa = R$ 25.981,00

Tabela 10 – Investimento total do SESI e indústrias

Assim, a indústria investe 29% do custo total do projeto, sendo responsabilidade 
do SESI 71% do custo das etapas. Somando a experiência do SESI na realização de 
eventos na área social que atendem grande volume de pessoas e a maior parte do 
investimento, o projeto é considerado sustentável.

PS.: a premiação geral pode ser incrementada com viagens e premiações específicas 
para os industriários para aumentar a competitividade entre eles e promover 
aderência ao circuito.
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4. 
ADMINISTRAÇÃO DE
VERBAS
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Atualmente, a única forma de receita do Circuito é a cobrança de incrições, que tem 
custos diferenciados para indústria (R$ 15,00) e para comunidade (R$ 20,00), sendo 
dividido percentualmente igual (50%) entre o SESI e seus parceiros em cada etapa 
do Circuito, na tabela  abaixo. Salienta-se que os recursos financeiros devem ser 
gerados de acordo com Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI, com 
as modificações do Ato Ad Referendum no 01/2006.

RECEITA SESI / INDÚSTRIA

SESI Indústria

R$ 7.700,00 R$ 7.700,00

Receita por etapa = R$ 14.000,00

Tabela 11 – Distribuição das receitas entre o SESI e indústria

4.2 INVESTIMENTO DO SESI E EMPRESAS PARCEIRAS

Como a receita não cobre as despesas de cada etapa, há necessidade de investimento 
por parte do SESI e da indústria, expostos nas tabelas abaixo.

CUSTO TOTAL POR ETAPA

 Conta Valores em R$ Percentual

Custo operacional 28.235,00 68,23%

Custo com pessoal 13.146,00 31,77%

TOTAL 41.381,00 100%

Tabela 12 – Custo total por etapa

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO SESI / INDÚSTRIA

SESI Indústria

Custo operacional R$ 13.000,00 R$ 15.235,00

Custo com pessoal R$ 13.146,00 *

TOTAL R$ 41.381,00

Tabela 13 – Distribuição do investimento SESI e indústria
*Esse custo está embutido no custo operacional da empresa.

4.1 DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS
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INVESTIMENTO SESI / INDÚSTRIA

SESI Indústria

Despesa Receita Despesa Receita

R$ 26.146,00 R$7.700,00 R$15.235,00 R$7.700,00

R$ 18.446,00 R$ 7.535,00

Investimento por etapa = R$ 25.981,00

Tabela 14 – Investimento total por etapa

Após o retorno da receita das inscrições, percebemos que o SESI faz um investimento 
de 71% do custo de cada etapa e as indústrias investem 29% de cada etapa realizada. 

4.3 CRITÉRIOS DE ENTRADA, TROCA OU SAÍDA DOS PARCEIROS

O Circuito de Corridas das Indústrias é um produto altamente rentável para 
visibilidade das marcas que compõem essa iniciativa, pois além de aproximar os 
consumidores dos produtos, aumenta a inserção das indústrias nas comunidades 
onde estão inseridas.

Na medida em que a marca vai se consolidando, muitas indústrias querem aderir à 
ideia e organizar uma etapa do Circuito, assim, é necessário criar critérios claros de 
entrada e saída. 

As indústrias que deram início ao processo fizeram o investimento inicial e acreditaram 
no projeto, por isso têm o direito de fazer parte do conselho que define quem pode 
entrar ou sair do grupo que compõe o Circuito de Corrida Rústicas das Indústrias, 
afinal, o Circuito é das INDÚSTRIAS e não do SESI. 

4.3.1 CRITÉRIOS DE ENTRADA

Ser aceita pelo conselho que compõe a organização do Circuito de Corridas Rústicas 
das Indústrias.

 ▪ Contribuir financeiramente com parte do investimento inicial em material 
permanente e com os custos de inserção de sua marca no material de divulgação 
(placas, banners, etc.). O SESI pode definir um valor fixo, se achar conveniente.

 ▪ Estar ciente das obrigações que envolvem sua etapa e comprometer-se com o 
processo de planejamento e execução da corrida sob sua organização, colocando 
profissionais em contato com o SESI para receber informações e transferência de 
know how com o intuito de dar autonomia à empresa na realização de sua etapa.
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4.3.2 CRITÉRIOS DE TROCA OU SAÍDA DOS PARCEIROS

Quando a saída ocorrer no final de todas as etapas, ocorrerá sem ônus para a 
empresa.

 ▪ Se o Circuito estiver em andamento, a empresa que sair do projeto deverá pagar 
um valor fixo de multa ou ressarcir os custos com material permanente e custos 
com divulgação do início do projeto. Também é possível apresentar uma nova 
empresa que cumpra os critérios de entrada citados anteriormente.

4.4 POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO

O material adquirido pelo SESI e seus parceiros será armazenado nas dependências 
do SESI e poderá ser usado pelos parceiros na realização de suas etapas ou em 
eventos de igual teor (desde que não coincida com as etapas do Circuito). Em caso 
de desistência, os materiais adquiridos no decorrer do projeto não serão divididos 
entre as empresas.
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5. 
CADASTRO E 
GERENCIAMENTO 
DOS RESULTADOS
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Para o gerenciamento, cadastramento dos atletas e controle de todo o processo 
de inscrição, classificação e premiação durante o Circuito podemos contratar 
profissionais para desenvolvimento de um software específico ou comprar um 
produto já existente. 

Na categoria de produto já existente é possível encontrar o programas destinados ao 
cadastramento de atletas, apuração de resultados em Corridas Rústicas, próprio para 
colégios, clubes e entidades que promovem esportes. Alguns possibilitam a captação 
dos resultados apurados através de Leitor Óptico, instantaneamente. Por ter baixo 
custo, pode ser uma boa opção no processo de criação do Circuito de Corridas Rústicas. 

5.1 GERENCIAMENTO PESSOAL DOS RESULTADOS 

Também é possível os atletas, equipes e técnicos realizarem o controle dos 
treinamentos ao longo do ano através de produtos gratuitos que gerenciam os 
percursos realizados durante um período, os tempos, tipos de treinamento e dados de 
nível de condição física, podendo prever aumentos dos percursos antecipadamente. 
Esses programas permitem gerenciar a duração de equipamentos esportivos, como 
tênis. Nessa modalidade é fácil encontrar em mecanismos de busca, programas que 
auxiliam no planejamento do treinamento.

Alguns programas não exigem sua instalação, isso permite que o gerenciamento do 
treinamento possa ser feito de qualquer lugar com acesso a Internet: esses softwares 
foram idealizados para registrar os treinamentos e dados importantes para atletas de 
corrida diretamente na “web”, facilitando o seu acesso de qualquer lugar, inclusive 
do celular. 

5.2  CRIAÇÃO DE UM SITE PARA DIVULGAÇÃO E GERENCIAMENTO 
DE INSCRIÇÕES

A constante análise de satisfação dos atletas durante o Circuito é muito importante. 
Um mecanismo simples de divulgação e captação de informação sobre os efeitos 
de cada decisão da equipe durante cada etapa em relação as respostas atingidas é 
a criação de uma página (site) específica do Circuito, pois, isso facilita o processo de 
inscrição, dando maior transparência e agilidade no gerenciamento dessa etapa.

Em caso de decisões de troca de local, mudança de datas e alterações no calendário 
das provas, conseguimos avisar rapidamente aos atletas com um custo baixo. 
Podendo, realizar enquetes para próxima tomada de decisões, se for do interesse da 
equipe organizadora.
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Após as provas os resultados são postados no site para melhor visibilidade do atleta 
e planejamento para participação das próximas etapas, como também, é possível 
passar informações de massa que são importantes para todos os atletas: locais de 
distribuição de água no percurso, mapas para facilitar a chegada na retirada do kit, etc. 
e informações para melhorar o entendimento sobre treinamentos, segurança e formas 
de tratamento de lesões.

Para viabilizar o uso do site é necessário que haja um investimento dos parceiros do 
projeto na compra de um domínio (www.corridasrusticas.com.br) de fácil acesso, 
para evitar inúmeros “clicks” na página principal da instituição (SESI), até encontrar o 
local desejado. Também é preciso acertar os detalhes dos recebimentos das receitas 
on-line e suas distribuições entre os parceiros em cada etapa. Viabilizando isso, 
teremos um grande instrumento de comunicação entre o atleta e os organizadores. 

Através das redes sociais (Twitter, Facebook, Orkut, etc.), podemos divulgar todas 
as ações do Circuito e fidelizar os participantes dessa modalidade de esporte, além 
de incentivá-los em permanecer regularmente em treinamento, que é uma forma 
de ação social, pois, promove hábitos saudáveis e conseqüente qualidade de vida 
e associam as indústrias parceiras, os apoios e o SESI a esses bons hábitos de vida.

   Figura 1 – Tela inicial do site do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias de Curitiba – PR
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6.
INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 
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Indicadores sociais são estatísticas quantitativas ou qualitativas sobre aspectos da 
vida de um grupo que, em conjunto, retratam o estado social desse grupo e permitem 
conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Os indicadores sociais constituem 
um sistema, isto é, para que tenham sentido, é preciso que sejam vistos uns em 
relação aos outros, como elementos de um mesmo conjunto.

Existe um consenso sobre os critérios de seleção dos aspectos que melhor retratam 
o estado social de um grupo; já se pode falar de um conjunto mínimo de indicadores 
sociais. Tal conjunto é composto por informações sobre as características da 
população, a dinâmica demográfica, trabalho e rendimento, saúde, justiça e 
segurança pública, educação e condições de vida das famílias.

Para identificar esses parâmetros no grupo que frequenta as Corridas Rústicas, faz-se uso 
de questionários, lançando mão de perguntas referentes à educação dos filhos, local de 
moradia, condições de trabalho, renda familiar, tempo livre, acesso a postos de saúde, 
entre outros que contribuam ao entendimento das características sociais desse grupo.

6.2 INDICADORES ECONÔMICOS

Os indicadores econômicos (IEs) representam essencialmente dados e/ou informações 
sinalizadoras ou apontadores do comportamento (individual ou integrado) das 
diferentes variáveis e fenômenos componentes de um sistema econômico, nesse 
caso, os corredores de rua.

Por isso, os índices econômicos de um determinado grupo da população são 
fundamentais tanto para propiciar uma melhor compreensão da situação presente 
e o delineamento das tendências de curto prazo, quanto para subsidiar o processo 
de tomada de decisões estratégicas dos agentes públicos (governo) e privados 
(empresas e consumidores).

A identificação dos índices econômicos pela organização das etapas vai além de 
localizar as classes econômicas dos atletas que participam da corrida e criar um 
sistema de cobrança de inscrições que dê oportunidade de participação. Faz-se 
necessário investigar as empresas e seus funcionários em relação aos reais motivos 
da não participação nas etapas do Circuito no intuito de promover ações para 
aumentar a população industriária em cada corrida.

O principal motivo da criação do Circuito é levar as pessoas a construir hábitos de vida 
saudáveis, promovendo ganhos para todos, independente do nível socioeconômico.

6.1 INDICADORES SOCIAIS
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6.3 INDICADORES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o estilo (hábitos) de vida um dos 
mais importantes indicadores de saúde de indivíduos, grupos e comunidades. 

O estilo de vida representa o conjunto de ações cotidianas que reflete nas atitudes 
e valores das pessoas. É considerado fundamental na promoção da saúde e redução 
da mortalidade por todas as causas: coronariopatias, hipertensão, obesidade, 
ansiedade, depressão e problemas da coluna vertebral.

Para a maior parte da população, os maiores riscos para a saúde e o bem-estar advêm 
do próprio comportamento individual, resultante tanto da informação e vontade 
pessoal, como também das oportunidades e barreiras sociais presentes.

Um instrumento indicado para análise do estilo de vida é o pentáculo do bem-estar 
proposto por Nahas (2000), que se utiliza de 15 questões para identificar os hábitos de vida 
em cinco áreas: atividade física, nutrição, comportamento preventivo, relacionamentos 
e controle do estresse. Após o preenchimento do questionário, o indivíduo faz a 
pintura do pentáculo, identificando bons e maus hábitos. A visualização traz um melhor 
entendimento das áreas em que o indivíduo deverá mudar seu estilo de vida. 

                                         

Figura 2 – Pentáculo do Bem-estar Preenchido
Fonte: Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. V5, nº2, 2000. 
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É importante utilizarmos um indicador de estilo de vida, para posterior análise da 
efetiva interferência da inserção de uma ação de saúde, como o incentivo à prática 
de corridas nos hábitos de vida dos trabalhadores, pois inserir uma mudança de 
hábito em uma das áreas de nossa vida interfere diretamente nas outras. 

6.4 INDICADORES DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO: INDUSTRIÁRIOS E 
COMUNIDADE

No primeiro livro, indicamos alguns métodos de coleta de informações que podem 
ser utilizados para investigar diferentes parâmetros. Para construir os aspectos que 
a equipe deseja avaliar, é necessária a construção de um formulário simples, de fácil 
entendimento para quem preenche e rápida análise para quem avalia.

Indicamos o uso da ferramenta Google Docs para construção de formulários, em que 
podemos definir uma área e propor um formato de classificação do nível de satisfação. 
Utilizamos o formato de identificação da satisfação com o procedimento através de 
uma escala progressiva (0-10), por exemplo: nas questões de procedimentos após 
a prova – tempo para início da premiação e clareza dos resultados e tempos, foram 
duas áreas em que ocorreu insatisfação de muitos participantes. 

Esse resultado auxiliou os organizadores para tomada de decisão de fazer a premiação do 
masculino e feminino ao mesmo tempo e foi criado um site para divulgação dos resultados, 
o que alterou completamente o nível de satisfação desse quesito no ano seguinte.
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7.
PRODUTOS DO SESI
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A criação de um Circuito de Corridas possibilita inúmeras oportunidades de negócios 
e novas possibilidades de serviços especializados para empresas e industriários, 
podendo ser realizado pelo SESI, terceirizados ou parcerias. Como exemplo de 
oportunidades, apresentamos:

 ▪ Assessoria e consultoria para realização de eventos de corrida.

 ▪ Com a realização regular das corridas, a equipe de profissionais responsável por 
todo o processo ganha experiência e know how para oferecer um serviço de 
assessoria no planejamento e execução de provas de corridas rústicas.

 ▪ Assessoria e consultoria para treinament os in company ou grupos específicos

 ▪ Identificamos que 52% dos participantes do Circuito de Corridas das Indústrias não 
possuem orientação para organização dos treinamentos. Por outro lado, 59% dos 
participantes não recebem incentivo das indústrias. Isso demonstra a necessidade 
de conscientização das empresas para a criação de grupos de treinamento, 
proporcionando qualidade e adesão à prática regular da atividade física. 

 ▪ Avaliações de parâmetros específicos para corrida.

 ▪ As avaliações físicas demonstram a composição corporal, os parâmetros motores 
e fisiológicos de um indivíduo, dependendo dos testes escolhidos. Auxiliam na 
tomada de decisões para os treinamentos e demonstram alterações ao longo 
do tempo, facilitando a adesão ao treinamento. A corrida exige que avaliações 
específicas sejam realizadas, como por exemplo, tipo de passada, limiar anaeróbio 
e aeróbio, velocidade crítica, etc. Cada teste tem um custo diferente e pode ser 
um produto importante para ser oferecido aos participantes do Circuito.

 ▪ Turismo de competições Nacionais e Internacionais.

Um estudo recente realizado nos Estados Unidos demonstrou que 82% dos 
participantes de maratonas realizavam mais de uma prova durante o ano em cidades 
diferentes. Isso demonstra a existência de um mercado de turismo específico: 
o corredor turista. Assim, oferecer transporte, alimentação, hotel, inscrição e 
translados em cidades que os corredores não conhecem pode ser um produto de 
muito interesse desse público.

7.1 NOVOS PRODUTOS QUE GARANTEM A SUSTENTABILIDADE DO 
PROJETO
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8. 
CIRCUITO NACIONAL DE 
CORRIDAS RÚSTICAS DAS 
INDÚSTRIAS
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O projeto do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias em Curitiba teve início no 
ano de 2007. Diversas ações foram tomadas e ocorreu um aumento muito grande 
de inscritos em cada etapa ao longo dos anos. Procedimentos apoiados em ações 
de grandes empresas e profissionais do SESI com grande experiência nessa área 
propiciaram um produto de sucesso. Em vista disso, entendemos que essa iniciativa 
deve ser replicada em todo o território nacional. Propomos, para tanto, dois modelos 
de organização: estadual e nacional.

8.1 UMA PROPOSTA ESTADUAL E NACIONAL PARA O CIRCUITO

Para organização estadual, dividimos o Paraná em 5 regiões e consideramos 
a realização de 3 etapas em cada região, sendo mantidas as 6 etapas atuais que 
acontecem na região de Curitiba, totalizando assim, 18 etapas. 

Classificando os 2 primeiros de cada categoria, teríamos uma etapa final em Curitiba, 
com a participação de 192 atletas (pelotão de elite) do estado mais a abertura de 
1000 vagas para inscritos da região.

Figura 3 – Organograma do Circuito Estadual de Corridas Rústicas das Indústrias

Para a proposta nacional, utilizamos a divisão de regiões e estados brasileiros. 
Sabendo que são 24 categorias em 26 estados mais o Distrito Federal, totalizamos 
624 atletas que participariam na final nacional, durante a Prova de São Silvestre em 
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São Paulo (Figura 4), pois dentro de uma prova desse porte os custos diminuiriam e 
os atletas seriam facilmente classificados por ordem de chegada, visto que os atletas 
do SESI tem espaço no pelotão de elite dessa prova reconhecida internacionalmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Quando iniciamos este projeto, tínhamos o desafio de manualizar o Circuito de 
Corridas Rústicas das Indústrias com uma equipe multidisciplinar: profissionais 
das empresas, profissionais do SESI e pesquisadores do CNPq. Gente com muita 
experiência profissional e um celeiro de talentos nas mais diferentes áreas. Não 
tínhamos ideia do quanto pensar a prática poderia interferir positivamente na 
organização de cada evento! Pudemos sentir que quem faz da teoria uma prática, 
pertence à minoria que se destaca.

O que foi escrito neste livro pretende facilitar o entendimento e a realização de 
corridas em todos os departamentos regionais do SESI. Alertamos para as palavras de 
um dos grandes nomes que estudam a “qualidade” no mundo: “Receber informação 
não é nada! Tornar o aprendizado um hábito é que faz realmente a diferença. Para 
obter qualidade é preciso treinar, treinar e continuar treinando” (DEMING, 1950). 
Portanto, leia, pratique e melhore os procedimentos aqui descritos.

Sabemos que quase tudo que se relaciona à qualidade é uma questão de hábito. 
Quando aprendemos que exercícios físicos fazem bem à saúde, precisamos 
transformá-los num hábito. Quando aprendemos que pagar nossos credores em dia 
nos dá mais credibilidade, precisamos fazer disso um hábito. Quando aprendemos 
que nossas palavras têm força e o controle da nossa “língua” é um bom hábito, 
nossas palavras passam a ter mais força ainda. 

Para refletirmos nossos atos é interessante pensarmos em um provérbio que diz: 
“Semeai um ato, e colhereis um hábito; semeai um hábito, e colhereis um caráter; 
semeai um caráter, e colhereis um destino”.  Nossa equipe semeou um ato, um 
hábito e um caráter, colhemos um destino e esperamos que esse destino possa ter 
contribuído para a qualidade dos processos no SESI. 
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ANEXO 1 – ATRIBUIÇÕES DO SESI E DA EMPRESA

CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS

ATRIBUIÇÕES  SESI EMPRESAS

Brindes X X

Cones para funil de largada/chegada X X

Estagiários/voluntários X X

Mapa oficial do percurso X X

Percurso X X

Verificação do percurso X X

Alimentação (Frutas) X

Ambulância X

Banheiros químicos (se necessário) X

Cadeiras e mesas (12 mesas, 60 cadeiras) X

Camisetas X

Carro-madrinha X

Cestos de lixo X

Confeccionar recibos para inscrição X

Ecovia X

Espaço para guarda-volumes X

Fotógrafo/filmagem X

Grades de proteção (se necessário) X

Massagem X

Montagem dos pontos de entrega de água X

Pontos de energia elétrica X

Rádios (walk-talk) X

Sistema de som X

Tendas X

Toalhas cerimoniais X

Transporte – Micro-ônibus X

Utilitário – Caminhonete grande X

Aferição percurso – FAP X

Água X

Alvará FAP X

Arbitragem FAP X

Backdrop X

Banners local premiação X

Buzina para largada X

Cerimonial de premiação X
Continua...
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Chip – Cronometragem X

Demutran X

Distribuição dos kits (camiseta/chip) X

Faixas (boas-vindas) X

Locutor X

Placas de km X

Placas de sinalização (inscrições/guarda-volumes/WC) X

Pódio X

Pórtico X

Premiação – Medalhas/troféus X

... Continuação
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ANEXO 2 – MODELO DE TERMO DE PARCERIA

C.P.S. nº 000/2009

Processo nº 000/2009

TERMO DE PARCERIA

1 - PARCERIA: Nome da Empresa, CNPJ nº ____________________________ 
Inscrição Estadual nº________________________________________, endereço 
______________________________ – ______________________ Bairro 
____________________– CEP ____________________– Cidade e Estado, aqui 
representada por __________________________________________ e SESI – 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DR/Estado, CNPJ nº _____________________, 
Avenida _____________________ – Bairro, através da Unidade SESI 
_____________________ CNPJ nº _______________________, sito a Rua 
____________________, Bairro__________________ – Cidade e Estado, aqui 
representado por seu Gerente________________________________________.

2 - OBJETO: Parceria do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias 2010.

3 - VALOR DE RECEITA: Colocar percentual do valor das inscrições que retornam para 
empresa responsável pela etapa e Colocar percentual do valor das inscrições que 
retornam para o SESI. 

4 - VIGÊNCIA: período de vigência com dia/mês/ano do início e término. 

5 - LOCAL: No endereço da Empresa.............................

6 - ATRIBUIÇÕES

As atribuições são negociáveis com os parceiros e o modelo que propomos é o anexo 1.

7 - CRITÉRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO CIRCUITO:

a) Quando a saída ocorrer no final de todas as etapas, ocorrerá sem ônus para 
empresa.

b) Se o circuito estiver em andamento, a empresa que sair do projeto deverá pagar 
multa no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para assim ressarcir os custos 
com material permanente e custos com divulgação do início do projeto. Também é 
possível apresentar uma nova empresa que cumpra os critérios de entrada citados 
anteriormente.
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8 - REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES:

A reposição dos materiais permanentes, em caso de danos ou perdas, é de 
responsabilidade da empresa parceira sede da prova em questão. 

9 - RESCISÃO: 

a) a inadimplência de qualquer disposição contratual implica em rescisão, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e aplicação de sanções;

b) a parceria será rescindida em caso de falência, concordata, liquidação judicial ou 
extrajudicial de qualquer das partes.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) esta parceria, além de seu conteúdo específico, rege-se pelas disposições legais 
existentes, apropriadas à sua natureza jurídica;

b) elaborada em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

11 - FORO: Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.

         

           Curitiba, 00 de abril de 2011.

NOME DA EMPRESA 

NOME RESPONSÁVEL

CARGO

CONTRATANTE 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/ESTADO

NOME DO GERENTE

NOME DO GESTOR

GERENTE DE UNIDADE – SESI

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:   

 SESI – PR    Nome empresa



 87 ESPORTE,CORRIDAS RÚSTICAS E INDÚSTRIA

ANEXO 3 – MODELO DE CALENDÁRIO
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ANEXO 4 – MODELO DE REGULAMENTO

REGULAMENTO

I. DA FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO

Art. 1. Objetivo

Propiciar a prática do atletismo, fundamentado na ação socioeducativa, vislumbrando 
a criação da cultura e do hábito esportivo, favorecendo o intercâmbio esportivo, 
cultural e solidário entre os atletas.

Art. 2. Organização

A organização das corridas estará sob a responsabilidade das associações das 
empresas integrantes do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias e da Unidade 
SESI Boqueirão.

II. DOS PARTICIPANTES

Art. 3. Participantes

3.1 – Classe Industriária

Faz parte da classe industriária o atleta de ambos os sexos, contribuinte ao Sistema 
FIEP, com comprovação (Carteira Profissional de Trabalho), na ativa ou aposentado

 3.2 – Classe Comunidade

Faz parte desta classe os demais atletas participantes, de ambos os sexos.

ATENÇÃO!

Atletas menores de 18 anos deverão preencher o termo de responsabilidade (no 
verso da ficha) com autorização do responsável.
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III. DAS INSCRIÇÕES

Art. 4. Inscrições

As inscrições poderão ser feitas:

 ▪ Sesi Boqueirão 

          Endereço: Rua Dr. Heleno da Silveira, 343 – Boqueirão

          Horário: 9h às 19h

          Telefone: (41) 3271 8914

         

 ▪ Loja ProCorrer

         Endereço: Avenida Vicente Machado, 320 – Centro

         Horário: 9h às 19h

         Telefone: (41) 3222 6262

4.1 – As inscrições de terceiros serão aceitas mediante apresentação da Carteira 
de Identidade (xerox) e os seguintes dados: nome completo, RG, CPF, data de 
nascimento, e-mail, telefone, empresa em que trabalha.

O atleta que fizer a inscrição assinará o termo de compromisso, isentando o SESI da 
assinatura do termo de responsabilidade individual e futuras implicações.

4.2 – As inscrições de grupos de corredores, por meio de suas respectivas empresas, 
poderão ser aceitas de uma só vez, desde que constem a relação de nomes e os 
seguintes dados: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, 
empresa em que trabalha.

O responsável pela inscrição do grupo assinará o termo de compromisso, isentando 
o SESI da assinatura do termo de responsabilidade individual e futuras implicações.

4.3 – Período de inscrição das etapas conforme calendário – Art. 6.
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4.4 – Limite máximo de participantes: 800 atletas.

Art. 5. Taxa de inscrição

A taxa de inscrição por atleta será cobrada de acordo com a classe que o mesmo se 
enquadre, conforme Art. 3:

Classe Industriária R$ 10,00

Classe Comunidade: Assessorias ou equipes 
com mínimo de 10 inscritos no mesmo ato R$ 15,00

Classe Comunidade R$ 20,00

Isenção de taxa de inscrição para atletas com idade acima de 65 anos e portadores de 
necessidades especiais

IV. CALENDÁRIO E LOCAIS DAS ETAPAS

Art.6.Calendário
Etapa Data Local Período de inscrição

1º 21/03
 ETAPA SESI                                                           

SESI – Boqueirão                                                   
Rua: Dr. Heleno da Silveira, 343
Fone: (41) 3271 8914                                      
Percurso: 10 km

22/02 a 16/03

2º 09/05

ETAPA COPEL 
Associação Copel Curitiba –Copel                                       
BR 277, km 6                                                      
Fone: (41) 3331 3243                                     
Percurso: 9.9 km (Cross Country)

05/04 a 04/05

3º 27/06

              ETAPA NOVOZYMES                                                 
Associação AFNB – Novozymes                             
Rua Prof. Francisco Ribeiro, 683 – 
Araucária        
Fone: (41) 3641 1075                                            
 Percurso: 10 km

10/05 a 22/06

4º 08/08

ETAPA RENAULT 
Associação Colibri                                                   
Av. Renault, 1300 – São José dos 
Pinhais
Fone: (41) 3380 3973                                             
Percurso: 10 km

28/06 a 03/08



 91 ESPORTE,CORRIDAS RÚSTICAS E INDÚSTRIA

5º 26/09

   ETAPA BOSCH                                                 
Associação AFRB – Robert Bosch                             
Av. Juscelino k. de Oliveira, 13.310 
– CIC
Fone: (41) 3341 2369                                             
Percurso: 13 km

09/08 a 21/09

6º 07/11

ETAPA VOLVO                                                 
Associação Viking – Volvo
Av. Juscelino K. de Oliveira, 2600 
– CIC
Fone: (41) 3373 5010                                             
Percurso: 10 km

28/09 a 29/10

OBS.: Em todas as etapas a largada será às:

Masculino  – 8h30min

Feminino –  8h32min

V. DO KIT DO ATLETA PARA A CORRIDA

Art. 7. O kit do atleta é composto por:

 ▪ Camiseta do evento;

 ▪ Envelope com chip e indicativo de utilização;

 ▪ Numeral de corrida (deverá ser fixado na camiseta, na altura do peito);

 ▪ 4 alfinetes.

7.1 – Retirada do chip

1.   Quando da retirada do chip, o atleta deverá conferir seus dados pessoais;

2.   Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip;

3.    Ao final da prova, os atletas deverão trocar o chip pela medalha de 
participação; 

4.    O uso do chip é obrigatório aos atletas que o receberem, acarretando a 
desclassificação do atleta que não o utilizar.

O atleta é responsável pelo chip. Aqueles que o perderem ou não devolvê-los 
deverão pagar à organização do evento, por meio de um boleto de cobrança, o 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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7.2 – Locais e horários de entrega do Kit

 ▪ Os kits deverão ser retirados exclusivamente na unidade do SESI Boqueirão:

Nos sábados que antecedem às corridas das 9h às 19h.

Não será entregue kit no dia da corrida.

Em caso de alteração na entrega do kit, os atletas serão comunicados.

VI. DA APURAÇÃO/RESULTADOS

Art. 8. Apuração/Resultados

A apuração da prova será por meio do sistema chip.

A organização da prova divulgará os resultados em até 72 horas após o término da 
prova. O mesmo estará disponível no site www.sesipr.org.br – Circuito de Corridas 
Rústicas das Indústrias.

ATENÇÃO!

O uso adequado do chip é de responsabilidade do atleta.

Fixar o chip no cadarço do tênis.

VII. CATEGORIAS E PREMIAÇÃO

Art. 9. Categorias

A participação será aberta a atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 17 
anos, conforme determinação da CBAt, assim distribuídos: 

MASCULINA FEMININA

7 a 19 anos 17 a 19 anos

20 a 24 anos 20 a 24 anos

25 a 29 anos 25 a 29 anos

30 a 34 anos 30 a 34 anos

35 a 39 anos 35 a 39 anos

40 a 44 anos 40 a 44 anos
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45 a 49 anos 45 a 49 anos

50 a 54 anos 50 a 54 anos

55 a 59 anos 55 a 59 anos

60 a 64 anos 60 a 64 anos

65 a 69 anos 65 a 69 anos

70 a 99 anos Cadeirantes

Cadeirantes

OBS.: A idade a ser considerada será aquela que o atleta terá em 31 de dezembro 
de 2010, ou seja, a inclusão nas categorias será pelo ano de nascimento.

 Art. 10. Pontuação

INDIVIDUAL EQUIPE

Comunidade
Industriário

Geral

Individual – A pontuação dos atletas em cada uma das etapas será computada 
de acordo com os melhores tempos de cada categoria, teremos a pontuação para 
indústria e comunidade.

1º lugar 100 pontos

2º lugar 90 pontos

3º lugar 80 pontos

4º lugar 70 pontos

5º lugar 60 pontos

6º lugar 50 pontos

7º lugar 40 pontos

8º lugar 30 pontos

9º lugar 20 pontos

10º lugar 10 pontos

10.1 – Classificação final: será a somatória de pontos adquiridos pelo atleta, de 
acordo com a classificação nas etapas, dentro da sua categoria.

OBS.: Não será permitido o descarte de nenhuma etapa.

10.2 – Premiação final individual:

 ▪ Os primeiros colocados da categoria industriária (masculino e feminino), 
receberão como premiação final, a participação em uma corrida nacional, local 
a definir.
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 ▪ O 1º, 2º e 3º lugar geral comunidade (masculino e feminino), receberão como 
premiação final, a participação em uma corrida nacional, local a definir.

 ▪ Após a última etapa serão proclamados os vencedores.

 ▪ O SESI será responsável pela inscrição, transporte e hospedagem dos atletas 
premiados, ficando isento dos custos relacionados à alimentação.

10.3 – Premiação equipe:

Serão premiadas as melhores equipes, a contar pontos pela classificação geral da 
indústria e comunidade, os 3 melhores colocados masculino e feminino de cada 
equipe. A soma de pontos determinará a ordem de classificação das equipes, sendo 
considerada campeã a equipe com maior pontuação.

Art. 11. Premiação

Geral feminino e masculino:

- Troféus 1º ao 6º lugar sejam da indústria ou da comunidade

Categoria industriário:

- Troféus 1º ao 6º lugar, exclusiva a industriários, excluindo os premiados no geral 
feminino e masculino.

Categorias:

- Medalhas 1º ao 6º lugar, industriários e comunidade, excluindo os premiados no 
geral feminino e masculino, podendo receber dupla premiação os premiados na 
categoria industriário.

Equipe feminino e masculino:

- Troféus 1º lugar, industriária e comunidade.

Medalhas de participação

Para todos os participantes que completarem a prova, mediante a entrega do chip.

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS

1) As inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência, a taxa de 
inscrição não será reembolsada.
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2) No ato da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste 
regulamento e atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para participar 
da prova.

3) O atleta que não retirar seu chip, ou que utilizá-lo de maneira imprópria, não terá 
seu resultado registrado.

4) Será colocado à disposição dos atletas inscritos guarda-volumes.

5) A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valor no guarda-

-volumes.

6) A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-

-volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.

7) Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter-se dentro 
do percurso conforme orientação dos fiscais. A não obediência poderá levar à 
desclassificação do atleta.

8) A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque 
em risco a segurança dos atletas. Decisão e condição que será julgada pelos 
coordenadores gerais da prova.

9) Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova.

10) A organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no 
local da prova, com ambulância e recursos necessários para os primeiros socorros. 
Caso seja necessário o atendimento hospitalar e medicamentos, os custos serão de 
responsabilidade do atleta.

11) A organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que 
os atletas venham sofrer, antes, durante e após o evento.

12) A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu 
término.

13) Qualquer reclamação sobre o resultado extraoficial da competição deverá 
ser feita por escrito à organização, em até 10 dias após a primeira publicação do 
resultado no site.

14) A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar 
fotos e filmagens oficiais de provas, com imagens dos participantes.

15) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova.
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ANEXO 5 – MODELO DE MAPA DO TRAJETO
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ANEXO 6 – DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA CORRIDA –
 ORGÃOS OFICIAIS DE TRÂNSITO
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CORRIDA RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS - ETAPA VOLVO
DATA: 7 de novembro de 2010   HORÁRIO: a partir das 8h30min

UOT - UNIDADE DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO
05/11/10 - R:\AOT\AOT_UOT\Croquis - Bloqueios e desvios\2010\

Corridas\CORRIDA RÚSTICAS DAS INDUSTRIAS.doc
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ANEXO 7 – ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
ATLETISMO – FEDERAÇÃO PARANAENSE DE ATLETISMO

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA

Nº. 020/2009

Comunica-se que foi AUTORIZADO pela Federação de Atletismo do Paraná o seguinte 
evento:

Nome do Evento: CIRCUITO DE CORRIDAS RUSTICAS DAS INDUSTRIAS ETAPA BOSCH

Data do Evento: 13 de setembro

Local do Evento: Av. Juscelino K. de Oliveira, 13.310 CIC

Organizador: Associação AFRB – Robert Bosch

Endereço do Organizador:  Av. Juscelino K. de Oliveira, 13.310 CIC

Contato do Organizador: (41) 3341 2369

Horário de Início: Masc.: 08:30 Fem.: 08:32

Metragem a ser percorrida: 14 Km

 Curitiba, 01 de setembro de 2009.
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ANEXO 8 – COMUNICADO DE AUTORIZAÇÃO 
DA FEDERAÇÃO DE ATLETISMO

COMUNICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA - 2010
CLASSE B – ESTADUAL
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ANEXO 9 – MODELO DE EQUIPAMENTOS PARA AFERIÇÃO DO 
TEMPO DE PROVA (CRONOMETRAGEM)

a) Equipamento utilizado pela Federação de Atletismo (Timeslips)

b) Equipamento de transponder (Chip + tapete)
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ANEXO 10 – SITE DO CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS 
INDÚSTRIAS: WWW.CORRIDASRUSTICAS.COM.BR
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ANEXO 11 – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO
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ANEXO 12 – PRAZOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 
DE INSCRIÇÕES

ETAPA DATA PERÍODO DE INSCRIÇÃO
1º 21/03 22/02 a 16/03

2º 09/05 05/04 a 04/05

3º 27/06 10/05 a 22/06

4º 08/08 28/06 a 03/08

5º 26/09 09/08 a 21/09

6º 07/11 28/09 a 29/10
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ANEXO 13 – REQUERIMENTO PARA PARCERIA COM EMPRESA 
FORNECEDORA DE ÁGUA

Curitiba, 26 de janeiro de 2010.

                      Ofício nº 004/2010

A Sra. ________________________________

Cargo 

REF: Circuito de Corrida Rústica das Indústrias.

Na data de 21 de março de 2010, será realizado pelo SESI, a 1ª Etapa do Circuito 
de Corridas Rústicas das Indústrias. O objetivo é propiciar a prática do atletismo, 
fundamentado na ação-educativa, vislumbrando a criação da cultura e do hábito 
esportivo, favorecendo o intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre os atletas.

A organização das corridas está sob a responsabilidade das Associações das 
empresas integrantes do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias e da unidade 
SESI Boqueirão.

Gostaríamos, mais uma vez, de contar com seu valioso apoio, nos fornecendo 2500 
copos de água, para distribuição aos atletas participantes. 

O evento será realizado no SESI Boqueirão, situada na Rua Dr. Heleno da Silveira, 351, 
das 8 às 13horas, com previsão de 1000 atletas. 

Sendo assim, pedimos sua atenção em nos confirmar à possibilidade de atender 
nossa solicitação, por carta ou e-mail, aos cuidados de __________________. 

Pedimos sua atenção quanto a uma resposta até a data de 08 de fevereiro de 2010.

Colocamos à disposição para informações complementares, o coordenador 
_________________________, no telefone _____________________.

Atenciosamente,
Gerente de Unidade SESI Boqueirão

                                    

                                       __________________________________________________

Serviço Social da Indústria

Rua Dr. Heleno da Silveira, 351 - Boqueirão - Curitiba - PR

Tel.: 41 3271-8900 - www.sesipr.org.br/unidades/boqueirao
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ANEXO 14 – IMAGENS BACKDROP
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ANEXO 15 – MODELO E CARACTERÍSTICAS DAS CAMISETAS

Circuito de 
Corridas Rústicas 
das Indústrias 2010

Circuito de 
Corridas Rústicas 
das Indústrias 2010

Circuito de 
Corridas Rústicas 

das Indústrias 2010

Ns  ajudamos a indœstria a crescer e fazer crescer 

Rethink Tomorrow

10Km

Circuito de 
Corridas Rústicas 
das Indústrias 2010

Correr. Meu estilo de vida.

Rethink Tomorrow

Ns  ajudamos a indœstria a crescer e fazer crescer 
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ANEXO 16 – IMAGENS DO PÓRTICO DE LARGADA E CHEGADA
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ANEXO 17 – MODELO DE TROFÉUS E MEDALHAS 2010

a) Etapa: Bosch

b) Etapa: Copel

c) Etapa: Novozymes

            TROFÉU GERAL                      TROFÉU EQUIPE                MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO

       TROFÉU GERAL              TROFÉU EQUIPE           MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO

       TROFÉU GERAL              TROFÉU EQUIPE           MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO
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a) Etapa: Renault

       TROFÉU GERAL                        TROFÉU EQUIPE                        MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO

a) Etapa: SESI

       TROFÉU GERAL                TROFÉU EQUIPE               MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO

a) Etapa: VOLVO

       TROFÉU GERAL                         TROFÉU EQUIPE               MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO
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ANEXO 18 – MODELO DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS NO SITE

GERAL    GERAL 
INDUSTRIÁRIO   

EQUIPE     CATEGORIAS    

Etapa Sesi Etapa Sesi Etapa Sesi Etapa Sesi

Etapa Copel Etapa Copel Etapa Copel
Indústria  M/F

Comunidade M/F

Etapa Copel

Etapa Novozymes Etapa Novozymes Etapa Novozymes
Indústria M/F

Comunidade M/F

Etapa Novozymes

Etapa Renault Etapa Renault Etapa Renault
Indústria M/F

Comunidade M/F

Etapa Renault

Etapa Bosch Etapa Bosch Etapa Bosch
Indústria M/F

Comunidade M/F

Etapa Bosch

Etapa Volvo Etapa Volvo Etapa Volvo
Indústria M/F

Comunidade M/F

Etapa Volvo
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ANEXO 19 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO

CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 

ATENÇÃO:

-  As informações fornecidas por você, através deste questionário, servirão para 
avaliar os serviços e atividades que realizamos no CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS 
DAS INDÚSTRIAS.

-  Todos os dados são confidenciais e o(a) senhor(a) não precisa se identificar, mas é 
muito importante que responda com a máxima exatidão e muita sinceridade a este 
questionário.

INFORMAÇÕES:

Nome da Empresa e/ou Associação: ______________________________________

Nome responsável: ____________________________________________________

QUESTIONÁRIO

1 – De uma maneira geral, como você avalia o CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS 
DAS INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

2 – De uma maneira geral, como você avalia as Etapas do CIRCUITO DE CORRIDAS 
RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

2.1 – BOSCH

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

2.2 – COPEL

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

2.3 – NOVOZYMES

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim
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2.4 – VOLVO

(    ) Excelente  (    ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim

2.5 – RENAULT

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

2.6 – SESI

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

3 – Atendimento do SESI com as empresas integrantes do CIRCUITO DE CORRIDAS 
RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

4 – Regulamento do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

5 – Material de divulgação do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 
2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

6 – Divulgação do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

7 – Inscrições do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

7.1 – Período

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

7.2 – Locais

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim
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7.3 – Horários

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

8 – Entrega dos kits do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

8.1 – Dias de entrega (sábado e domingo)

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

     

8.2 – Locais

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

     

8.3 – Horários

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

8.4 – Itens dos KITS

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

9 – Largada e chegada do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

10 – Cronometragem do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

11 – Kit de alimentação (água e fruta) do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS 
INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

12 – Premiação do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim
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13 – Materiais do CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 2009.

13.1 – Backdrop

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

13.2 – Banners e faixas

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

13.3 – Grades

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

13.4 – Medalhas e troféus

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

13.5 – Placas de km

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

13.6 – Pódio

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

13.7 – Pórtico

(    ) Excelente (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim

14 – Espaço aberto para sugestões, críticas e comentários.
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