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Quem somos

Associação Viva e Deixe Viver
O sorriso de mais de 1 milhão de crianças vem
transformando a internação hospitalar em um período 
de estímulo à imaginação e ao aprendizado criativo 
por meio da contação de história de mais de mil 
voluntários da Associação Viva e Deixe Viver, ONG 
criada em 1997 com atuação em 91 hospitais parceiros 
de 23 cidades do Brasil para promover saúde, cultura e 
educação através da leitura e do brincar. 

Viva e Eduque
É um espaço destinado à difusão cultural,
educacional e gestão do bem-estar para toda 
a sociedade para a promoção da arte do 
brincar, contar histórias, literatura e a 
comunicação humanizada por meio 
de eventos, cursos e consultoria. 
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O projeto

Viva
Futebol Clube

O Time das
Mãos Limpas



Apresentação

O projeto Viva Futebol Clube é uma campanha  
repleta de ações de grande impacto, criativas, lúdicas
e educativas para estimular as pessoas a lavar as mãos com água 
e sabão – um hábito simples, que está mostrando a cada dia o 
quanto é poderoso para evitar inúmeras doenças.
A campanha contará com uma série de ações  
de comunicação, eventos presenciais e on line, 
atividades de capacitação, contação de histórias, 
games, aplicativos e o livro VIVA FUTEBOL CLUBE, 
que mostra a disputa entre o time das Mãos 
Limpas (o VIVA FC) contra o Bactéria Futebol Clube 
e a equipe dos vírus, Moléstia Futebol Clube.



Apresentação
O Viva Futebol Clube nasceu do sucesso 
da atuação da Associação Viva e Deixe Viver 
(VIVA) na conscientização do seu público 
(crianças e adolescentes internados, seus 
familiares, os contadores de histórias, profissionais
da educação/saúde) sobre a importância da 
lavagem das mãos. O resultado é a capacitação 
e qualificação de um excepcional capital humano.
Trata-se de um trabalho contínuo da VIVA, em linha 
com o Global Handwashing Day (Dia Mundial 
da Lavagem das Mãos, 15 de Outubro), uma 
campanha mundial que motiva e mobiliza 
pessoas para que a lavagem das mãos 
faça parte do cotidiano de todos.



Visão geral

Álbum de 
figurinhas

Livro
impresso 

Eventos de
contação

Um dia 
no museu

Aplicativo
Eu Conto!

Livro
digital

Kit hospitalar
Do contador

Viva
fashion day

Campanha de
comunicação

Sarau

Campeonato
De futebol de
botão

Jogo de
Futebol entre
artistas

Game do livro

Sacola literária

Oficinas 
Vídeo-aulas



Descrição das ações

Livro digital Versão 
digital que estará 
disponível no site 

da Viva: 
vivaedeixeviver.org

Kit hospitalar Sacola 
literária1.500 kits 
com sacola, livro, 
álcool em gel e 

máscaras

Aplicativo de jogos 
Quebra- cabeças e 

outros, em formato 
de game digital

Campanha 
Campanha de 
comunicação 

nas redes

Viva fashion day
Evento on line que 

marcará o 
lançamento da 

coleção de camisetas 
do Viva Futebol 

Clube

Aplicativo“Eu
conto”,em que o 

usuário cria e conta 
as suas próprias 

histórias

Livro impresso 2.000 
livros impressos, que 

serão distribuídos 
gratuitamente para 
crianças atendidas 

pelos contadores de 
histórias nos 

hospitais



Engajamento de Marca

Cross Mídia – Cross Content



Um dia no museu
Poderá ser presencial 
ou on line e vai levar 

o universo da 
contação de histórias 
para o ambiente de 

um museu.

Álbum de figurinhas
Conteúdo derivado 

do livro

Eventos
de contação

Contação de histórias 
on line. Disponível

na Bisbilhoteca
da VIVA.

Sarau
Poderá ser

presencial ou on line, 
e vai reunir histórias 
inspiradoras para o 

nossa público.

Jogo de futebol
entre artistas

Evento que reunirá 
famosos em uma 

divertida partida de 
futebol.

Aplicativo
Eu Conto!

Aplicativo em que o 
usuário cria e conta 

as suas próprias
histórias

Campeonato
de futebol de botão

O time VIVA FUTEBOL CLUBE 
novamente em ação. Desta 
vez em um jogo de botão 

que será criado 
especialmente para a 

campanha.

Aulas digitais
Capacitação e

atualização para
voluntários e sociedade

em geral, dentro dos temas 
voluntariado, humanização, 

desenvolvimento e
cuidados/higienização.



Contrapartidas



KIT 1
Coroa 

De
Ouro

Oficinas Vídeo-aulas
Capacitação e atualização

para voluntários e sociedade
em geral, dentro dos temas 

“voluntariado, humanização, 
desenvolvimento 

e cuidados/higienização.
10 oficinas/
vídeo-aulas.

Abertura, encerramento e
3 inserções durante o vídeo.
Assinatura na divulgação.

Abertura, encerramento.
Assinatura na divulgação.

Abertura, encerramento e
1 inserção durante o vídeo.
Assinatura na divulgação.

Flauta 
Encantada

Livro
+

Álbum de figurinhas 
impresso

2.000 livros distribuídos 
gratuitamente para crianças
atendidas pelos contadores 

De histórias.

Varinha 
Mágica

Assinatura na 4ª capa.
Menção nos 
agradecimentos.
200 livros.
Menção na divulgação.

Assinatura na 4ª capa.
Menção nos 
agradecimentos.
300 livros.
Menção na divulgação.

Assinatura na 4ª capa.
500 livros com cinta
personalizada com
logomarca.
Menção nos
agradecimentos.
Menção na divulgação.

Varinha 
Mágica

Flauta 
Encantada

Coroa 
De

Ouro



KIT 2

Oficinas Vídeo-aulas
Capacitação e atualização para 

voluntários e sociedade em geral, 
dentro dos temas “voluntariado, 
humanização, desenvolvimento 

e cuidados/higienização.
5 oficinas/vídeo-aulas.

Coroa 
De

Ouro

Abertura, encerramento e
3 inserções durante o vídeo.

Assinatura na divulgação.

Abertura, encerramento e
1 inserção durante o vídeo.
Assinatura na divulgação.

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Kit hospitalar
+

Sacola literária
Novos Kits Hospitalares para os 

Contadores de Histórias da VIVA que 
atuam em hospitais, de acordo com 

os mais rigorosos protocolos de 
higienização.

1.500 kits com sacola, livro,
álcool em gel e

máscaras.

Abertura, encerramento.
Assinatura na divulgação.

Livro digital
Versão digital que 
estará disponível
no site da Viva: 

vivaedeixeviver.org

Coroa 
De

Ouro

Varinha 
Mágica Flauta 

Encantada

Flauta 
Encantada

Coroa 
De

Ouro

Varinha 
Mágica

Assinatura na 4ª capa
por 12 meses
Menção nos
agradecimentos
Menção na divulgação

Assinatura na 4ª capa
por 8 meses
Menção nos 
agradecimentos
Menção na divulgação

Assinatura na 4ª capa
por 6 meses
Menção nos 
agradecimentos
Menção na divulgação

Assinatura na
embalagem dos kits
Assinatura na 
divulgação

Assinatura na
embalagem dos kits
Assinatura na divulgação

Assinatura na
embalagem
dos kits
Assinatura na 
Divulgação,



KIT 3

Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Coroa 
De

Ouro
Flauta 

Encantada

Varinha 
Mágica

Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Aplicativo
“Eu conto”

Aplicativo em que o 
usuário cria e conta as 
suas próprias histórias.

Aplicativo
de jogos

Quebra-cabeças e 
outros, em formato de 

game digital.
.

Livro digital
Versão digital que 
estará disponível
no site da Viva: 

vivaedeixeviver.org
.

Nome na página de entrada
do App por 12 meses
Menção na divulgação

Nome na página de entrada
do App por 8 meses
Menção na divulgação

Nome na página de entrada
do App por 6 meses.
Menção na divulgação.

Nome na página
de entrada do
App por 12 meses.
Menção na
divulgação.

Nome na página de entrada
do App por 8 meses.
Menção na divulgação.

Nome na página
de entrada do
App por 6 meses.
Menção na
divulgação.

Assinatura na 4ª capa
por 6 meses.
Menção nos 
agradecimentos.
Menção na divulgação.

Assinatura na 4ª capa
por 8 meses.
Menção nos 
agradecimentos.
Menção na divulgação.

Assinatura na 4ª capa
por 12 meses.
Menção nos
agradecimentos.
Menção na divulgação.



Outras ações

Valores das cotas e quantidades sob consulta



Jogo de futebol 
dos artistas

Evento que reunirá 
famosos em uma 
divertida partida

de futebol.

Eventos
de contação

Contação de histórias 
on line ou em eventos 

presenciais, que 
ficarão disponíveis na 

Bisbilhoteca
da VIVA

Assinatura no vídeo de melhores momentos. 
Abertura, encerramento e 3 inserções
durante o vídeo.
Assinatura na arena e nos adereços da torcida.
Assinatura na divulgação.

Assinatura no vídeo
Abertura, encerramento
e 1 inserção durante
a transmissão
Assinatura na arena e
nos adereços da torcida 
Assinatura na divulgação

Assinatura no vídeo
Abertura, encerrameto.
Assinatura na arena
e nos adereços da torcida.
Assinatura na divulgação

Assinatura no vídeo
Abertura, 
encerramento e
3 inserções durante 
a transmissão.
Assinatura na 
divulgação

Assinatura na transmissão
Abertura, encerramento e 1
inserção durante a transmissão 
Assinatura na divulgação

Assinatura na 
transmissão
Abertura, 
encerramento. 
Assinatura na 
divulgação

Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica



Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Um dia
no Museu

Poderá ser presencial 
ou on line e vai levar o 
universo da contação 

de histórias para o 
ambiente de
um museu.

Sarau
Poderá ser presencial 
ou on line, e vai reunir 
histórias inspiradoras 
para o nosso público.

Assinatura no totem na entrada 
Assinatura na folheteria do evento 
Possibilidade de distribuição 
de brinde 
Agradecimento pelo apresentador 
Assinatura no vídeo de cobertura.
Assinatura na divulgação

Assinatura no totem na entrada
Assinatura na folheteria do evento
Possibilidade de distribuição de brinde 
Agradecimento pelo apresentador 
Assinatura no vídeo de cobertura.
Assinatura na divulgação

Assinatura no totem na entrada. 
Assinatura na folheteria do evento. 
Possibilidade de distribuição de brinde. 
Agradecimento pelo apresentador. 
Assinatura no vídeo de cobertura.
Assinatura na divulgação

Assinatura na arena. 
Agradecimento pelo
apresentador. 
Assinatura no vídeo
de cobertura. 
Assinatura na divulgação

Assinatura na arena. 
Agradecimento pelo apresentador. 
Assinatura no vídeo de cobertura.
Assinatura na divulgação

Assinatura
na arena. 
Agradecimento
pelo apresentador. 
Assinatura no vídeo
de cobertura. 
Assinatura na
divulgação



Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Coroa 
De

Ouro

Flauta 
Encantada

Varinha 
Mágica

Viva fashion day
Evento on line que 

marcará o lançamento 
da coleção de 

camisetas do Viva 
Futebol
Clube

Campeonato futebol 
de botão 

O time VIVA FUTEBOL 
CLUBE novamente em 
ação. Desta vez em um 
jogo de botão que será 
criado especialmente 

para a campanha.

Assinatura na arena.
Assinatura no vídeo de cobertura.
Assinatura na embalagem 
de XXX jogos. 
XXX sacolas.
Assinatura na divulgação

Assinatura na arena.
Assinatura no vídeo de cobertura.
Assinatura na embalagem 
de XXX jogos. 
XXX sacolas.
Assinatura na divulgação.

Assinatura na arena.
Assinatura no vídeo de cobertura.
Assinatura na embalagem 
de XXX jogos. 
XXX sacolas.
Assinatura na divulgação

Assinatura na transmissão: 
Abertura, encerramento
e 3 inserções durante
a transmissão.
Assinatura na divulgação.

Assinatura na transmissão: 
Abertura, encerramento e 1
inserção durante a transmissão.
Assinatura na divulgação.

Assinatura na
transmissão: 
Abertura,
encerramento.
Assinatura na
divulgação. 



Observação

Durante a execução deste projeto será 
realizada junto às crianças e 
adolescentes internados uma pesquisa 
para avaliar o impacto da higienização 
das mãos versus o consumo anual de 
álcool gel, a fim de medir o impacto 
econômico nos hospitais.



KIT 1

KIT 2

KIT 3

Coroa
Reluzente de Ouro

R$ 200.000,00
(1 cota disponível) 

Flauta
Encantada de Rubi

R$ 120.000,00
(2 cotas disponíveis) 

Varinha Mágica de 
Brilhantes

R$ 87.000,00
(3 cotas disponíveis) 

Coroa
Reluzente de Ouro

R$ 300.000,00
(1 cota disponível) 

Flauta
Encantada de Rubi

R$ 180.000,00
(2 cotas disponíveis) 

Varinha Mágica de 
Brilhantes

R$ 130.000,00
(3 cotas disponíveis) 

Coroa
Reluzente de Ouro

R$ 200.000,00
(1 cota disponível) 

Flauta
Encantada de Rubi

R$ 120.000,00
(2 cotas disponíveis)  

Varinha Mágica de 
Brilhantes

R$ 87.000,00
(3 cotas disponíveis) 

Cotas e valores



Contato

Luciana Bernardo
Diretora Executiva
Email: lucianabernardo@vivaedeixeviver.org.br
(11) 98456-1929

Rogério Sautner
Diretor Executivo
Email: rogerio@vivaedeixeviver.org.br
(11) 98111-7682


