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AKA - Associação dos K-iauzeiros Ausentes - O time do Vale



Atualmente somos uma PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS FILHOS
DO VALE DO JEQUITINHONHA EM BH que realiza através do projeto VALEMOS

PELO QUE SOMOS, ações de melhoria e incentivo à prática esportiva,
percebida pela necessidade de desenvolver um projeto que, atrelado ao

seu principal foco, possa levar a essas crianças e jovens uma
oportunidade de mudar seu destino com o aprendizado de um esporte,

tornando-os pessoas melhores, o que nos orgulha muito. Nosso
pensamento agregador, solidário, coletivo e irreverente faz com que o
AKA siga se solidificando cada vez mais. Nós somos mais do que uma

pelada de futebol, muito mais do que um time de futebol, nós somos um
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ESPORTE, AMIZADE, CONFRATERNIZAÇÃO,

RESPEITO, LAZER, GESTÃO E SOLIDARIEDADE.  Somos multiplicadores do
esporte no Vale.

André Tixa Orsine - Presidente e Fundador AKA
#souaka #valemospeloquesomos

Mensagem
do presidente



"Viver é permitir que a nossa passagem portantos caminhos deixe marcas de bondade e
amor."



A AKA - Associação dos K-iauzeiros Ausentes, ou simplesmente denominada
AKA, fundada em 17/09/2006, é uma associação civil sem fins lucrativos,
livre e espontânea, composta de egressos do Vale do Jequitinhonha por
naturalidade ou opção, residentes na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, que a ela se filiarem, tendo como principal objetivo à promoção
da solidariedade, da integração, do desenvolvimento social e a divulgação
dos bens culturais dos municípios do Vale do Jequitinhonha como um todo.

As nossas ações são sempre voltadas para o entretenimento, mobilização e
confraternização dos filhos da nossa cidade, pois entendemos como uma
grande forma de incentivo e fortalecimentos da nossa cultura.

Breve Histórico
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Divulgação e fortalecimento dos laços
entre os amigos e Filhos do Vale do

Jequitinhonha
- Enaltecer, solidificar o nosso envolvimento e estreitar os laços de
amizade entre todos os integrantes, fazendo deste espaço cada vez mais
uma extensão da nossa casa, e utilização do nosso espaço cada vez mais
para o entretenimento e amizade.

Primeira confraternização e jogo da amizade realizado em 2011 entre times
de Araçuaí e Virgem da Lapa.
 
Pilares de sustentação dos nossos valores: "AMIZADE, CONFRATERNIZAÇÃO E
RESPEITO".

Mobilização e conscientização de todos quanto à importância do nosso
papel como mobilizadores e ferramentas no desenvolvimento de projetos
sociais, beneficentes e solidariedade e conscientização social e
ambiental;

Responsabilidade Social e Ações de
Solidariedade

souaka.com.br @akabhoficial



Chegar aos 15 anos com essa maturidade e materialidade em nossa
trajetória, traduz o nosso desejo de dar ao esporte, em especial o futebol, a
sua forma mais cristalina de ferramenta de inclusão e de formação de
pessoas.
Uma marca que nos orgulha, motiva, mas que nos denota a imensa
responsabilidade e compromisso com o nosso propósito social.

Projeto AKA 15 Anos
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De todas as conquistas do AKA ao longo destes 14 anos de trajetória, com certeza a
maior e mais saborosa delas é a realização do sonho de extinguir as fronteiras entre
as cidades do Vale. Largar para trás antigas rivalidades e rixas, demonstrar que juntos
podemos agregar muito mais e ir além das quatro linhas do gramado. Unir o nosso povo
em um único compromisso.      

Quem poderia imaginar que desde 2006 mais de 400 amigos nos prestigiaram e deram o
privilégio de compartilhar um pouco de tempo juntos trazendo uma experiência única.      
O time que nasceu em 2006 com duas cidades juntas e 15 atletas, hoje pode se orgulhar
de ter em seu plantel 23 cidades do Vale representadas. É sinal de que estamos no
caminho certo e que de alguma forma podemos servir de inspiração para outras áreas.
É assim que o AKA enxerga os filhos do Vale. Sem fronteiras, sem preconceitos e com a
amplitude de que juntos somos muito mais fortes.      

O que procuramos desenvolver dentro dos projetos do AKA é demonstrar aos
patrocinadores da área esportiva, principalmente aqueles voltados ao futebol, que o
investimento em responsabilidade social além de garantir um bom retorno financeiro ao
empreendedor, é uma necessidade para o bom desenvolvimento da população, totalmente
carente de práticas esportivas. Portanto, investir em marketing social é garantir a
aceitação popular e a afinidade com a marca, é mexer com a emoção da população, não
somente com a razão, expondo o produto em camisas, meias ou qualquer outro objeto,
mas contribuir efetivamente para o desenvolvimento de um país carente de práticas
esportivas pela falta de eficiência do estado nacional na administração esportiva.

Histórico e trajetória do AKA
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Estamos inseridos no programa de incentivo do ministério da cultura e
esporte, onde através do nosso projeto de desenvolvimento do esporte em
nossa região, pretendemos potencializar nossos trabalhos sociais e
esportivos tanto em BH como no Vale do Jequitinhonha, onde pretendemos
criar escolinhas e ajudar os projetos já existentes.

Neste cenário, vislumbramos as empresa como parceiros, demonstrando
nosso total envolvimento e comprometimento com a divulgação e
crescimento mútuo. Estamos  empenhados em contribuir com o que for
preciso para desenvolver este lindo projeto.

Colocamos e disponibilizamos toda nossa plataforma para ajudar e somar
para que possamos fortalecer cada vez mais o nosso futebol amador e,
com ele, promover a inclusão social por meio do esporte.

Espero que possamos estar juntos e que consigamos os resultados
projetados.

Associação e Projeto

souaka.com.br @akabhoficial



NÚMEROS
EXPRESSIVOS

+ 29 Cidades representadas
em nosso grupo, pelos
nossos atletas.

Fortalecimento dos valores
e ética na convivência em
sociedade.

Ações solidárias
complementares que
fazemos em BH e no Vale
do Jequitinhonha, através
do projeto Valemos pelo que
Somos.

+ 5.000 peças de uniformes
confecionadas ao longo da
nossa história.

+ 10 Equipes contempladas
com os uniformes em várias
cidades e modalidades.

Histórico dos Uniformes
2006 a 2021



OPORTUNIDADE
VISIBILIDADE E
RETORNO

100% da verba de patrocínio para confecção de material

BH, Região metropolitana e Vale do Jequitinhonha

Divulgação em programas esportivos e personalidades

Site, redes sociais, back drop e campanhas

Marca associada a um projeto sócio esportivo vencedor



PLATAFORMA SOCIAL
AKA - PILARES

Mais de 30 mil
seguidores em

todas as
plataformas

Resultado mais
importante é o
exemplo e não

títulosCultura
Vencedora

Engajamento  e
Empreendedorismo

Social

Posicionamento
Ético e social

Futebol como
Exemplo

Força das mídias
sociais

Visão social
Acolhimento

Compromissos e
Valores Sólidos

Exercício da
Cidadania

Vitória por
mérito e respeito





seja nosso

patrocinador.

seja um multiplicador do

esporte no vale

R EIESP TO



O Projeto Sócio Esportivo "VALEMOS PELO
QUE SOMOS" pretende utilizar o esporte em
suas modalidades (futebol, handebol, vôlei,
futsal, atletismo), como expressão de cultura
e rendimento, enfatizando a inclusão social,
traduzida como um fator de
desenvolvimento e transformação humano,
gerando mais saúde, mais equilíbrio,
agregando valores e principalmente um
importante instrumento para capacitar
pessoas a ingressarem construtivamente na
sociedade, já que irão frequentar um
ambiente social e apaixonante devido o
contexto da profissão.

PROJETO
VALEMOS
PELO QUE
SOMOS

valemospeloquesomos.org.br
@valemospeloquesomos



SEJA UM
MULTIPLICADOR
DO ESPORTE

Desenvolver a prática regular de atividades físicas,
gerando mais saúde, equilíbrio psicológico, físico e
motor;

Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de
partida para uma possível ascensão social.

Utilizar o esporte como mecanismo maior para
desenvolvimento psico-físico-social da criança em
questão, de maneira saudável, orientado com
acompanhamento técnico.

Realizar o intercâmbio social e a solidariedade através
do futebol;

Promover a aprendizagem em grupos;

Proporcionar oportunidade à participação em eventos
esportivos e culturais como, torneios e campeonatos;

Incentivar o futebol como atividade alternativa às
drogas e tempos ociosos, estimulando à vida saudável e
prevenção às doenças;

Combater a evasão escolar e a repetência;

Estimular o trabalho em grupo e a convivência
comunitária;



PROJETO
VALEMOS PELO
QUE SOMOS

RESULTADOS

+ 150 bolas doadas para instituições e escolinhas no Vale;
+ 60 coletes esportivos para escolinhas no Vale;
+ 15 jogos de uniforme doados para escolinha e equipes
amadoras do Vale;
+ 60 pares de chuteiras doados para os jovens das nossas
escolinhas;
Doação de Roupas, brinquedos, calçados, itens de higiene
e limpeza para famílias de BH, região metropolitana e
cidades do Vale (mais de 3.000 peças - R$ 40 mil);
+ 1.500 cestas básicas arrecadadas e distribuidas para
famílias em situação de fragilidade e profissionais
autônomos e free lancers atingidos pela pandemia;
100 lts de Álcool em Gel para o Hospital de Araçuaí;
Fraldas e roupas de recém nascidos para mamães 
 carentes e para projetos parceiros;
40 Cobertores para entidade em Itaobim-MG que tem
projeto de recuperação de dependentes químicos
90 kits de higiene e limpeza;



+ 1.500
pessoas ajudadas nas ações
promovidas pelo AKA e o
projeto Valemos pelo que

Somos

+ 200
Famílias assistidas e contempladas com
as ações do AKA e Projeto Valemos pelo

que Somos

+ 500
Crianças e jovens apoiados e

incentivados com  uniformes, bolas,

roupas, brinquedos, chuteiras, etc.

+ 25
Times e instituições
parceiras apoiados

+ 1.500
Cestas básicas doadas e
distribuidas para famílias

carentes



CAMPANHAS E
AÇÕES DE
MOBILIZAÇÃO

Doação de Sangue

Campanha de arrecadação de
roupas, brinquedos e donativos

Campanha de arrecadação de
cestas básicas







TORCEDOR AKADIANO



ConfraternizaçãoAmizade

Respeito



COTAS E
FORMAS DE
PATROCÍNIO

Duração: 36 meses

Forma de Pagto: Parcelado Até
Set/2021 ou Integral em Setembro

Tipos de Cota:
 - Uniforme ou Mídias

 - Sócio Torcedor

 - Permuta
 - Doação



É muito importante para

nós, poder contar com o

apoio e incentivo das

empresas para continuar o

nosso trabalho e ações

solidárias.

#valemospeloquesomos



1.500
Uniformes para

equipe de BH e

Estrelas do Vale

600
Uniformes para as

Escolinhas em

Araçuaí,

Virgem da Lapa

Capelinha e

Berilo

500
Coletes para 

 treino para

equipe de BH,

Estrelas do Vale e

Escolinhas.

400
Agasalhos, trajes

de passeio e

viagem equipe

BH.

8
Backdrops, sendo

04 para a equipe

principal em BH e

as demais nas

escolinhas do

Vale.

METAS DE PRODUÇÃO



COTA MASTER PREMIUM

Divulgação no Uniforme - Frontal

Coletes de Futebol

Backdrop

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

COTA PREMIUM

Divulgação no Uniforme - Omoplata

Coletes de Futebol

Backdrop

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

Investimento
R$ 30 mil

03 anos de contrato

Investimento
R$ 25 mil

2

1



COTA ESMERALDA

Divulgação no Uniforme - Mangas

Coletes de Futebol

Backdrop

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

COTA DIAMANTE

Divulgação no Uniforme - Costas Superior

Coletes de Futebol

Backdrop

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

Investimento
R$ 20 mil

03 anos de contrato

Investimento
R$ 15 mil

2

1



COTA OURO

Divulgação no Uniforme - Costas Inferior

Coletes de Futebol

Backdrop

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

COTA PRATA

Divulgação no Uniforme - Calção

Coletes de Futebol

Backdrop

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

Investimento
R$ 10 mil

03 anos de contrato

Investimento
R$ 5 mil

1

3



COTA BRONZE

Coletes de Futebol

Backdrop

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

COTA LÍTIO

Backdrop (07 repetições)

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

Investimento
R$ 4 mil

03 anos de contrato

Investimento
R$ 3 mil

5

10



COTA COBRE

Backdrop (5 repetições)

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

COTA ALUMÍNIO

Backdrop (4 repetições)

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

Investimento
R$ 2 mil

03 anos de contrato

Investimento
R$ 1,5 mil

10

10



COTA SOLIDÁRIA

Backdrop (3 repetições)

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

COTA REDES

Backdrop (01 repetição)

Site e redes sociais

Campanhas e divulgações

Informativos, comunicados e Newsletter

Investimento
R$ 1 mil

03 anos de contrato

Investimento
R$ 500,00 +

produto/serviço

10

10



MASTER
PREMIUM

PREMIUM
ESMERALDA
DIAMANTE

OURO

Cotas de Patrocínio

Mapa de Divulgação

Uniforme

Coletes

Site e Mídias

Sociais

Campanhas

Backdrop



PRATA BRONZE LÍTIO
COBRE

ALUMÍNIO
SOLIDÁRIA

REDE

Cotas de Patrocínio

Mapa de Divulgação

Uniforme

Coletes

Site e Mídias

Sociais

Campanhas

Backdrop



Backdrop

O AKA é um dos pioneiros do
futebol amador a utilizar o

Backdrop que é uma excepcional
fonte de exposição das marcas.

Desde 2008 o AKA faz suas
postagens neste padrão.



Backdrop

O Backdrop é uma excelente
ferramenta da marketing e de

divulgação.
No projeto o AKA tem em seu

planejamento produzir 04 para
utilização em vários locais e

eventos promovidos.











Pelo que Somos, Pelo
que Queremos, pelo

que Sonhamos,
Sou AKA,

Somos do Vale!!!

Faça a
diferença.

Seja
multiplicador

do bem



TORCEDOR AKADIANO



PARCERIAS CONFIRMADAS

Quem já abraçou nosso projeto



#VALEMOSPELOQUESOMOS

31 99695-5825 andreorsine@akanet.com.br @akabhoficial

souaka.com.br valemospeloquesomos.org.br @valemospeloquesomos

TORCEDOR AKADIANO


