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1. Dos Benefícios  

 
Em 2021, os benefícios concedidos pelo Fundo Social se darão pelo           

subsídio: (a) aos pacotes de Jogos Universitários dos quais a Associação Atlética            
Acadêmica Visconde de Cairu participar, tanto para atletas quanto para torcida (b)            
aos custos das mensalidades cobradas pelas equipes esportivas da FEA USP,           
projeto denominado Atleta Inclusivo (c) aos ingressos de eventos promovidos pela           
Atlética (d) e aos produtos de vestuário comercializados pela entidade.  

Em caso de escassez de recursos para subsidiar a totalidade dos benefícios,            
prevalecerá o subsídio dos pacotes dos Jogos Universitários e, em sequência, do            
projeto Atleta Inclusivo, já que estes configuram uma ligação direta com o propósito             
da entidade. Entretanto, vale ressaltar que, em qualquer cenário, os lotes sociais em             
eventos promovidos pela Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu e nos           
produtos de vestuários comercializados pela mesma continuarão existindo. Caso         
essas modalidades consigam ser abarcadas pelo Fundo Social será possível          
abaixar consideravelmente os preços dos lotes sociais, porém, caso contrário, eles           
irão se manter na mesma política em que ocorrem atualmente.  
 

2. Das Estimativas Financeiras  
a. Arrecadação de 100% 

 
Para estimar o valor pecuniário necessário para o funcionamento pleno do           

Fundo Social, foi calculada a saída de caixa de acordo com a demanda por lotes               
sociais em anos anteriores. Assim, foram contabilizados os custos das modalidades           
(a), (b), (c) e (d) descritas anteriormente capaz de suprir a demanda estimada dos              
alunos no período de um ano. 

A seguir, na demonstração de saídas, é especificada cada modalidade que o            
Fundo Social pretende abarcar e o respectivo valor necessário para o auxílio            
completo, obtido através da quantidade de beneficiários almejada multiplicada pelo          
valor do subsídio individual. O valor individual do subsídio, por sua vez, foi             
estabelecido a partir do valor de custo, não de preço, de cada modalidade.  

Os jogos universitários contemplados, InterUSP e Economíadas, possuem        
valor individual de subsídio médio de R$245,00 e R$280,00 respectivamente. A           
meta de beneficiários é de 35 alunos na InterUSP e 45 alunos no Economíadas,              
totalizando um custo de R$8.575,00 e R$12.600,00 em cada um dos jogos. Em             
relação ao projeto Atleta Inclusivo, foi estimado subsídio individual médio de           
R$43,00 nas mensalidades dos times, totalizando um subsídio individual anual de           
R$516,00. Assim, o projeto constitui um custo de R$18.060,00 ao abarcar 35            
atletas.  

Os eventos considerados no planejamento do Fundo Social foram o Churras           
dos Bixos, a SanFEA e uma terceira integração a ser definida posteriormente.            
Dessa forma, com o subsídio individual entre R$15,00 e R$20,00 e a meta de              
abarcar 35 estudantes em cada um dos eventos, constitui-se um custo total de             



R$1.750,00 nesta modalidade. Por fim, em relação aos produtos de vestuários           
comercializados foram consideradas as seguintes coleções: Coleção Carnaval,        
Coleção Inverno, Coleção Jogos (InterUSP), Coleção Moletons, Coleção Atletas e          
Coleção Jogos (Economíadas). Além disso, também foram contemplados itens         
especiais e o Kit Bixo. Foram estimados 305 produtos a serem subsidiados,            
totalizando um valor de R$6.590,00 para alcançar essa meta.  

Todas quantias supracitadas somadas totalizam o valor de R$47.575,00. Com          
o intuito de garantir a continuidade do Fundo Social, os responsáveis pelo projeto             
estabeleceram uma meta reservar uma margem de segurança de 5% que           
constituiria um auxílio para o início do ano de 2022. Dessa forma, com uma margem               
de segurança de R$2.378,75, o valor total necessário para o funcionamento pleno            
do Fundo Social no ano de 2021 é de R$49.953,75, como pode ser observado na               
tabela anexa abaixo. 

 

                  
 

b. Arrecadação de 75% 
 

No caso de uma arrecadação de 75% do valor almejado para o Fundo Social,              
totalizando R$37.465,31, as saídas seriam realocadas de acordo com as prioridades           
expostas acima. Dessa forma, o valor estimado para o subsídio de alunos na             
InterUSP e no Economíadas não seriam alterados, permanecendo um custo de           
R$21.175,00 destinado aos jogos universitários. Mantendo uma margem de         
segurança de 5%, o valor residual de R$14.506,25 seria inteiramente alocado para            
o projeto Atleta Inclusivo. Assim, o número de atletas abarcados teria que ser             
reduzido de 35 para 28, mantendo o valor de subsídio médio individual citado             
anteriormente.  

Neste cenário, o Fundo Social não seria capaz de subsidiar os ingressos de             
eventos e os produtos de vestuários da Associação Atlética Acadêmica Visconde de            
Cairu. Entretanto, como citado acima, os lotes sociais nessas modalidades ainda           
iriam existir mesmo que em menor escala, adotando a mesma política utilizada pela             



AAAVC atualmente. As mudanças que dizem respeito a essa realocação de           
recursos pode ser observada na tabela anexada abaixo. 
 

                            
 

c. Arrecadação de 50% 
 

No cenário de uma arrecadação de 50% do valor almejado para o Fundo             
Social, totalizando R$24.976,88, mais alguns ajustes seriam necessários em relação          
às saídas estipuladas. Neste caso, a situação dos jogos universitários, eventos           
promovidos pela Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu e produtos de           
vestuários comercializados pela entidade se mantém igual ao cenário de          
arrecadação de 75% exposto acima.  

Por outro lado, o projeto Atleta Inclusivo seria consideravelmente reduzido,          
com uma valor destinado de R$2.612,50. Com esse valor é possível auxiliar 7             
atletas se, simultaneamente, o valor de subsídio individual médio fosse reduzido de            
R$43, 00 para R$31,00.  

 

         
 

 
 



3. Considerações Finais  
 

Atualmente, a Atlética acompanha os estudantes desde a sua entrada na           
Faculdade até o seu último dia. Além do esporte, somos responsáveis por organizar             
diversos eventos de integração e também promovemos roupas e acessórios que           
representam a marca da FEA. Acreditamos que todas essas atividades contribuem,           
de maneira muito significativa, para a experiência do aluno dentro da universidade,            
sendo essencial para garantir a permanência estudantil.  

Uma vez que o quadro das cotas evidencia uma mudança no perfil            
socioeconômico da nossa Faculdade, a maior entrada de alunos de escolas           
públicas vêm sendo acompanhados de um maior investimento em bolsas de auxílio            
por parte da Universidade. Por conta do papel da experiência universitária na            
permanência dos estudantes, acreditamos que as Faculdades também possuem         
seu papel nessa mudança, bem como as entidades estudantis.  

Assim, a iniciativa do Fundo Social foi estruturada ao longo do ano de 2020              
com o objetivo de garantir maior acessibilidade, diversidade e inclusão nos nossos            
times e demais atividades que a Atlética promove. O Fundo visa consolidar ações             
que já existiam na Alética, como o Inter Inclusivo e os Lotes Sociais, possibilitando              
uma expansão muito significativa no valor subsidiado e em seus respectivos           
alcances. Além disso, por meio do dessa iniciativa também vamos conseguir           
implementar o projeto Atleta Inclusivo pela primeira vez, iniciando uma mudança           
extremamente importante dentro de nossos times.  

Com o Fundo Social, acreditamos que conseguiremos reunir contribuições de          
pessoas e organizações que reconheçam a importância da criação de projetos de            
inclusão nas faculdades públicas. Dessa forma, contando ainda com os esforços e            
contribuições da própria Atlética, confiamos que é possível acompanhar a mudança           
no perfil socioeconômico da Faculdade, garantindo uma experiência universitária         
completa para todo o público da FEA, independente de sua situação financeira. 


