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PROJETO 
DRIBLANDO O CÂNCER

MOTIVAÇÃO

O que nos torna jogadores na grande “partida” contra o câncer? O que poderíamos 
fazer juntos para vencer o “placar” a favor da vida? Qual nosso papel social?

A partir de perguntas como estas, surgiu o projeto, que chama a atenção da sociedade 
para nossa responsabilidade social no combate à doença através da conscientização.

A ideia é usar o futebol, paixão nacional do brasileiro, para alertar contra o câncer, que 
pode se tornar a primeira causa de morte até 2030 se nada for feito.

 
Objetivo de aliar o futebol à causa é se aproximar do público masculino, que ainda 

resiste às ações preventivas por conta do preconceito. 



PROJETO 
DRIBLANDO O CÂNCER

OBJETIVO

Trata-se de um projeto social de alcance nacional, que promove inúmeras ações 
preventivas contra o câncer, focando nos meses coloridos, utilizados para chamar 

a atenção da população para cada tipo da doença.

Objetivo é fomentar a prevenção e levar a importância do diagnóstico precoce nas 
escolas, empresas e locais públicos.

A ação tem seu auge com um jogo de futebol solidário de celebridades, que será 
realizado periodicamente, em diferentes cidades do país.

A campanha fará seu grande fechamento, ao final de cada ano, com um jogo 
solidário em um grande estádio. 



PROJETO 
DRIBLANDO O CÂNCER

JUSTIFICATIVA

DRIBLANDO O CÂNCER irá fomentar a relevância de ações educativas com foco
 em prevenção, com cuidados e bem estar de homens, mulheres, crianças e idosos. 

Objetiva interferir para diminuição do alarmante número de 600 mil brasileiros 
por ano que adquirem a doença.

 
Também irá atuar junto às autoridades constituídas, sejam executivas ou legislativas, 

a fim de lutar pela priorização do câncer nas políticas públicas de saúde, 
garantindo acesso rápido e eficiente no diagnóstico e tratamento da doença. 



TOTAL DE NOTÍCIAS

270

Análise 
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das matérias

Direta
Indireta

Análise 
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do espaço
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Releases 
disparados

Clipping 
(matérias veiculadas)



ANÁLISE QUALITATIVA
DA MATÉRIA

100% das matérias 
avaliadas como positivas

DIRETA/INDIRETA
O Projeto Driblando o Câncer foi

citado diretamente em 100% 
das notícias



CENTIMETRAGEM
Valor total: R$ 1.573.706,245



CENTIMETRAGEM
Valor total: R$ 1.573.706,245



RELATÓRIO 
FINAL

A estratégia de mídia e assessoria de imprensa do Projeto DRIBLANDO O CÂNCER 
realizou um planejamento de mídia de 60 dias englobando a imprensa nacional.

O trabalho iniciado em outubro terminou em dezembro com a realização do 
jogo solidário no Parque São Jorge. 

A divulgação do Projeto e do jogo na mídia nacional foi um dos pilares da campanha, 
 já que o objetivo final do jogo de futebol de celebridades foi o de alertar autoridades 

e opinião pública, por meio da imprensa, para a grave questão do câncer no país. 

Em todas as veiculações, a assessoria de imprensa procurou informar e formar opinião 
sobre a questão do câncer, os números alarmantes da doença, a necessidade da 

prevenção e do diagnóstico precoce e a priorização do câncer nas políticas públicas.



RELATÓRIO 
FINAL

Estivemos em importantes veículos da mídia nacional como os portais G1, Terra 
Revista Exame, Isto é, Isto é Dinheiro, UOL, BOL bem como rádios e Tvs. A divulgação 

alcançou ainda a mídia regional dos estados, alcançando veiculações no Norte e 
Nordeste, Sul e Sudeste do país. Também alcançamos divulgações em Brasília e

nos órgãos oficiais do governo como a EBC - Empresa Brasileira de Comunicação 
(Agência Brasil e Rádio Nacional de Brasília).

Importante que todas as veiculações foram extremamente positivas ao Projeto, 
gerando extensa visibilidade com alta credibilidade. Somam-se mais de 270 

veiculações e nem tudo pode ser apurado, em um total de mais de R$ 2 milhões
em mídia espontânea, avaliando-se o custo do espaço publicitário.  



RELATÓRIO 
FINAL

Segundo o próprio INCA- Instituto Nacional do Câncer, a conscientização 
pública é instrumento de extrema valia para o controle da doença, já que o 

câncer pode ser prevenido, controlado e curado.

Trabalhando pela informação e pela conscientização da opinião pública, o 
Projeto Driblando o Câncer prossegue com ações em 2020, lutando especialmente 

pela informação e pela garantia do acesso da população carente ao SUS.  



ENTREVISTAS

Cobertura ao vivo
Fox Sports - 15/12/2019



ENTREVISTAS

Cobertura ao vivo
Fox Sports - 15/12/2019

Rede Brasil - 11/11/2019
Entrevistado: Gil Santos

Link: https://www.youtube.com/watch?v=
EyiMVFFMQnI&feature=emb_err_watch_on_yt

Bandnews FM - 03/12/2019
Entrevistado: Gil Santos e Dra. Nise Yamaguchi

Link: https://drive.google.com/file/d/1J41-3uLp-8g
IsYZDQLaCoZ8jCqnTwnVW/view?usp=sharing
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ENTREVISTAS

Cobertura ao vivo
Rádio Paulista FM

Entrevistado: Gil Santos

Rádio Gazeta - 12/12/2019
Entrevistado: Gil Santos 

Link: https://www.radiogazetaonline.com.br/driblando-o-cancer/

Rádio Gazeta - 13/12/2019
Entrevistado: Cafu

Link: https://www.radiogazetaonline.com.br/driblando-o-cancer/
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IMPRENSA NACIONAL

G1
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/o-que-fazer-em-sao-paulo
/noticia/2019/12/15/parque-sao-jorge-recebe-jogo-de-futebol

-solidario-contra-o-cancer-neste-domingo.ghtml
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IMPRENSA NACIONAL

EXAME
https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/sao-paulo-%20%

20recebera-jogo-de-futebol-especial-na-luta-contra-o-cancer/
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IMPRENSA NACIONAL

Portal UOL
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2019/12/

01/futebol-e-filantropia-unidos-no-combate-ao-cancer-no-brasil.htm
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IMPRENSA NACIONAL

Band
https://noticias.band.uol.com.br/amp/noticias/100000978341/jogo-solidario-

driblando-o-cancer-reune-craques-no-parque-sao-jorge.html
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IMPRENSA NACIONAL

Portal R7
https://esportes.r7.com/futebol/cafu-se-torna-padrinho

-de-projeto-que-combate-o-cancer-28112019
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IMPRENSA NACIONAL

Rádio 89 FM
https://www.radiorock.com.br/2019/11/14/driblando-o-cancer-jogo-de-futebol-

solidario-vai-reunir-artistas-e-ex-jogadores-da-selecao-brasileira/
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IMPRENSA NACIONAL

IstoÉ
https://istoe.com.br/futebol-e-filantropia-unidos

-no-combate-ao-cancer-no-brasil/
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IMPRENSA NACIONAL

IstoÉ Dinheiro
https://www.istoedinheiro.com.br/futebol-e-filantropia

-unidos-no-combate-ao-cancer-no-brasil/
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IMPRENSA NACIONAL

Agência Brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-12/futebol

-e-filantropia-unidos-no-combate-ao-cancer-no-brasil
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IMPRENSA NACIONAL

Rádio Gazeta Online
https://www.radiogazetaonline.com.br/driblando-o-cancer/
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IMPRENSA NACIONAL

Portal Terra
https://www.terra.com.br/noticias/dino/1-simposio-do-cancer-no

-brasil-do-projeto-driblando-o-cancer-pede-acesso-ao-
sus,b046ff4f55890715de62666a3292fb8008lvj1h2.html
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IMPRENSA NACIONAL

Portal Corinthians Oficial
https://www.corinthians.com.br/noticias/driblando-o-cancer-

energia-e-fe-marcam-jogo-de-futebol-no-corinthians
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CONVOCAÇÃO DE 
EMPRESÁRIOS E POLÍTICOS

O Projeto DRIBLANDO O CÂNCER está conectando uma rede do bem para  
concretizar sua luta. Una-se, você empresário, a este projeto social 

exercendo sua cidadania e sua responsabilidade social.

Participe patrocinando e trazendo seus colaboradores e amigos para o jogo. Coloque 
sua LOGOMARCA em campo ou nas camisetas dos atletas. Integre esse jogo 

contra o câncer e pela vida.

Prefeitos e presidentes de Câmaras de Vereadores também estão convidados a 
se conectar a esta grande causa, levando o jogo solidário DRIBLANDO O CÂNCER 

para suas cidades em todo o Brasil.

Vamos ganhar esse jogo juntos! 



SUA MARCA 
NO EVENTO



SUA MARCA 
NO EVENTO



Tel.: (11) 3881-3745  |  Whatsapp: (11) 97478-2146  |  E-mail:  driblandoocancer@gmail.com

www.gilsantos.com.br
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