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SOBRE REXONA
Rexona acredita no poder do movimento para transformar vidas. Acreditamos que todos 
devem ser capazes de experimentar os incríveis benefícios físicos, mentais e sociais que o 
movimento proporciona. Rexona tem orgulho de produzir produtos que mantêm milhões de 
pessoas se sentindo frescas enquanto se movimentam – mas também está comprometida 
em ir além, garantindo que todos tenham o direito de se mover independentemente de raça, 
sexo e habilidade percebida. 

Lutamos por um mundo onde todos se sintam confiantes para se mover mais. Como parte da 
família Unilever, temos o compromisso de promover mudanças de comportamento positivas 
por meio de ações relevantes. Como a marca de antitranspirante e desodorante número 1 do 
mundo, temos a oportunidade de usar nosso alcance para o bem, trabalhando lado a lado 
com ONGs para mudar a vida de jovens.

PROJETO REXONA QUEBRANDO BARREIRAS
Em parceria com a Beyond Sport – uma empresa líder em promover mudanças sociais 
sustentáveis por meio do esporte – o Projeto Rexona Quebrando Barreiras dará aos jovens a 
confiança e a oportunidade de que precisam para entrarem em movimento. 

O programa tem como foco oferecer apoio aos jovens, especialmente àqueles que enfrentam 
as maiores barreiras para se moverem, equipando-os com habilidades essenciais para a vida, 
tais como confiança, trabalho em equipe e resiliência. Ao proporcionar acesso a treinadores 
e mentores, além de espaços seguros para se moverem, esses jovens poderão encontrar a 
confiança que precisam para quebrarem barreiras – aquelas impostas por eles mesmos e 
pela sociedade. 

O programa alcança isso proporcionando aos jovens acesso a programas esportivos, bem 
como equipando treinadores e líderes comunitários com as habilidades necessárias para 
fomentar mudanças de comportamento duradouras que, por fim, ajudarão a transformar a 
vida dos jovens que chegam até eles.

Por meio do Projeto Rexona Quebrando Barreiras, Rexona quebrará as barreiras que 
impedem as pessoas de se moverem, apoiando Rexona na luta por um mundo onde todos 
tenham confiança para se mover mais.

AÇÃO FORMATIVA DO PROJETO REXONA QUEBRANDO 
BARREIRAS DA REXONA
A Ação Formativa de Rexona é um treinamento digital, projetado, produzido e fornecido 
pelas melhores organizações de esporte pela mudança social para equipar treinadores, 
professores e líderes comunitários com as habilidades para capacitar jovens com a confiança 
necessária para superar barreiras e alcançar coisas maiores na vida. 

ILUSTRAÇÃO 
LEGENDA PARA JOGOS
Seta azul  Driblagem

Seta amarela  Corrida

Seta pontilhada  Passe de bola

Seta vermelha  Movimento 
personalizado
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INTRODUÇÃO  INTRODUÇÃO
Estamos realizando parcerias com as ONGs, os treinadores e os líderes comunitários 
mais confiáveis para fornecer aos jovens acesso a programas de movimento, bem 
como ao treinamento e à orientação de que precisam para transformarem suas vidas 
por meio do poder do movimento. Para conseguir isso, vamos equipar os treinadores 
e líderes comunitários com as habilidades necessárias para fomentar uma mudança 
de comportamento duradoura nos jovens e utilizar nossa rede de embaixadores 
diversificada, confiável e influente – nossos “Campeões do Movimento” – para 
garantir que os benefícios do programa sejam sentidos além de seus participantes  

SOBRE A BEYOND SPORT
Beyond Sport — uma empresa global líder em promover 
mudanças sociais sustentáveis por meio do esporte – 
promovendo, apoiando e celebrando o uso do esporte para 
endereçar questões sociais nas comunidades ao redor do 
mundo. Elas fazem isso convocando, apoiando e aconselhando 
os mundos do esporte, negócios, governo e 
desenvolvimento em questões relacionadas a 
como o esporte pode ser usado como uma 
ferramenta para atingir objetivos sociais e 
empresariais.

A Beyond Sport desempenhou um papel 
fundamental na criação e no lançamento 
do Projeto Rexona Quebrando Barreiras, 
trabalhando lado a lado com a Rexona 
para identificar as áreas onde uma diferença 
concreta pode ser feita para apoiar os mais 

SOBRE NOSSOS PARCEIROS

Coaches Across Continents: A Coaches Across Continents é uma renomada 
organização sem fins lucrativos, especializada na educação e desenvolvimento da 
comunidade por meio do esporte. 

A Coaches Across Continents desenvolve treinadores para oferecer jogos com fins 
específicos e educação fora da sala de aula, oferecendo treinamento, formação 
de coaching e desenvolvimento de currículo. Eles impactam mais de 23 milhões 
de jovens em mais de 110 países, realizando trabalhos com governos, empresas, 
fundações e organizações comunitárias. Para saber mais, clique aqui.

The Change Foundation: The Change Foundation é uma organização com sede no 
Reino Unido que oferece programas direcionados a grupos de jovens vulneráveis, 
desenvolvidos e ministrados por Coach Mentors com experiência de vida.

The Change Foundation oferece programas renomados, oferece consultoria para 
organizações governamentais nacionais e fornece treinamento na área de esportes 
pela mudança social para instituições beneficentes nacionais e internacionais. Para 
saber mais, clique aqui.

The Sports Creative: The Sports Creative acredita que todos os jovens devem 
ter acesso ao poder dos jogos nas suas comunidades. Eles criam programas de 
esportes e artes liderados pela comunidade para os jovens, apoiando o bem-estar 
físico, social e emocional deles.

The Sports Creative faz parceria com as comunidades locais e prepara jovens 
líderes para usar o esporte em prol do desenvolvimento social. Os programas 
variam dependendo da organização, mas, de forma holística, contam com três 
elementos de impacto: Bem-estar, desenvolvimento pessoal e habilidades para a 
vida. Para saber mais, clique aqui.
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SOBRE KEVIN CARROLL
FUNDADOR DA KEVIN CARROLL KATALYST 

Após servir na Força Aérea por dez anos, Kevin se tornou um 
treinador esportivo em escolas e faculdades na Filadélfia. 
Seu talento como treinador foi reconhecido e, em pouco 
tempo, ele conseguiu o emprego dos seus sonhos como 
chefe de treinamento atlético do Philadelphia 76ers em 
1995, o que fez dele o terceiro treinador atlético afro-
americano da história da NBA. 

Em 2004, Kevin abriu sua própria empresa, a Kevin 
Carroll Katalyst, comprometida em elevar o poder 
do esporte e da diversão em todo o mundo.  Como 
autor, palestrante e representante da mudança social 
(também conhecido como o “Katalyst”), o “trabalho” 
de Kevin é inspirar empresas, organizações e 
indivíduos – desde CEOs e funcionários de 
empresas listadas pela Fortune 500 a crianças 
em idade escolar – a abraçarem seus estados 
de espírito lúdico e suas criatividades para 
maximizarem seus potenciais humanos.  

SOBRE KATHRYN SWALLOW
VICE-PRESIDENTE GLOBAL DE REXONA

Kath acredita profundamente que o movimento tem o poder de 
transformar vidas. Ela acredita que todos devem ser capazes 
de experimentar os diversos benefícios mentais, físicos e sociais 
que o movimento proporciona – independentemente de quem 
você é ou como se move. Com mais de 20 anos de experiência trabalhando com as marcas 
da Unilever, incluindo Dove, em programas importantes, Kath tem ampla experiência no 
fornecimento de impacto em escala para as comunidades que mais precisam de apoio. 

Como líder global da marca, a missão de Kath é dar vida ao compromisso de Rexona, que 
é inspirar confiança em todos para se moverem mais – independentemente da idade, raça, 
sexo ou habilidade percebida.

SOBRE RENATA ASSUNÇÃO
DIRETORA DE MARKETING GLOBAL DE REXONA 

Renata é a força motriz por trás da missão social de Rexona 
de dar aos jovens a confiança e a oportunidade de se 
moverem. 

Renata cresceu no Brasil e viveu na Ásia, Europa e América do 
Norte; portanto, tem um profundo conhecimento dos desafios 
que jovens de todo o mundo enfrentam. Em seus 10 anos de 
experiência trabalhando na Unilever, Renata desenvolveu uma 
paixão por usar o poder das marcas para fazer o bem no 
mundo por meio de ações significativas.

SOBRE NICK KELLER
FUNDADOR - BEYOND SPORT

Nick é um líder estabelecido na indústria do esporte, 
trabalhando com alguns dos mais importantes tomadores de 
decisões e influenciadores e desempenhando um papel de 
liderança no impulsionamento do compromisso do esporte 
com a mudança social.

Em 2014, Nick cofundou a thinkBeyond, que, desde então, 
se tornou uma das principais agências em questões de 
impacto social. Como comentarista regular em questões 
referentes ao papel do esporte no desenvolvimento 
sustentável, na igualdade social e em iniciativas com 
fins objetivos, Nick também fez parte do Conselho 
Consultivo Global do Fórum Econômico Mundial 
sobre Esporte e Sociedade (“Global Advisory 
Board for The World Economic Forum on Sport 
and Society”) e regularmente dá palestras sobre 
liderança, valores compartilhados e o futuro dos 
negócios e da sociedade.
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MÓDULO 1: INTRODUÇÃO À AÇÃO FORMATIVA DO  
PROJETO REXONA QUEBRANDO BARREIRAS DA REXONA
Sua chance de saber mais sobre como estamos lutando por um mundo onde todos 
têm a confiança e a oportunidade de se mover mais, e como estamos cumprindo nosso 
compromisso de transformar vidas por meio do poder do movimento. 

Esta sessão foi projetada para todos, independentemente do nível de conhecimento ou 
experiência em programas baseados em movimento. 

MÓDULO 2: CONFIANÇA E OPORTUNIDADE
Esta sessão interativa, desenvolvida em parceria com Coaches Across Continents, tem como 
objetivo fornecer métodos e ferramentas simples que desabrocham a confiança, motivação e 
oportunidade em jovens por meio de programas baseados em movimento.

Esta sessão foi projetada para promover mais movimentos e jogos, fornecer programas 
que melhoram a confiança dos jovens através do movimento e garantem que treinadores 
e líderes se sintam mais confortáveis para adaptar e desenvolver jogos que enderecem os 
temas sociais locais.

MÓDULO 3: INCLUSÃO E IGUALDADE  
Este módulo, desenvolvido em parceria com Coaches Across Continents, concentra-se em 
como promover um ambiente inclusivo por meio do movimento. Neste treinamento, você 
desenvolverá as habilidades aprendidas nos módulos anteriores para descobrir como usar 

O QUE ESTÁ POR 
VIR NESTA AÇÃO 
FORMATIVA:

a atividade física para abordar questões relacionadas à inclusão, como:  compreender 
“o outro”, igualdade de gênero, criar equipes unificadas e defender causas antirracismo. 
Recomendamos que você termine os dois primeiros treinamentos antes de fazer este. 

Esta sessão foi projetada para promover a inclusão através do movimento e dentro do 
mesmo. As atividades e currículos compartilhados garantirão que treinadores e líderes 
se sintam mais equipados para adaptar e fornecer programas e sessões baseadas em 
movimento a um grupo diversificado de idades, habilidades, comunidades e beneficiários.

MÓDULO 4:  ENGAJAMENTO
Este módulo, desenvolvido em parceria com a The Change Foundation, concentra-se em 
como envolver o público jovem usando técnicas inovadoras de “mentoring” e “coaching”.  

Esta sessão foi projetada para desenvolver o conhecimento, as habilidades e as técnicas 
necessárias para que treinadores, mentores e líderes possam inspirar e envolver os jovens 
que enfrentam barreiras de acesso. Os participantes aprenderão a como identificar suas 
características individuais como mentores de coaching e a desenvolver sua própria persona de 
coaching que, por sua vez, ajudará a criar confiança e inspirará eles a usar o movimento como 
um veículo brilhante de desenvolvimento da autoconfiança, resiliência e aspirações nos jovens.

MÓDULO 5: METAS. OPINIÕES. ESCOLHAS. 
Este módulo, desenvolvido em parceria com o The Sports Collective, concentra-se em como 
aprimorar suas atividades por meio de três temas principais: Metas, opiniões e escolhas. 

Esta sessão foi projetada para explorar o movimento e a brincadeira como ferramentas 
para mapeamento de metas, uma forma de se expressar e fazer escolhas positivas em 
nossas vidas diárias. Cada treinador refletirá sobre os sucessos do programa e criará novas 
habilidades a partir das atividades e confiança na área com objetivos definidos de acordo 
com a mesma.

MÓDULOS 6 A 9: 
Módulos adicionais com foco nas realidades e questões locais para os mercados-alvo do 
Reino Unido, Brasil e Estados Unidos também estão por vir ao longo de 2021.  O conteúdo 
desses módulos será confirmado e desenvolvido por meio de consultas com treinadores 
nesses mercados para garantir que as sessões se concentrem nas coisas que requerem um 
maior nível de suporte. 
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O Coaches Across Continents (CAC) gostaria de compartilhar algumas orientações gerais 
para treinamento que podem ajudar você a implementar as atividades de forma segura, 
acolhedora e inclusiva...

• Gentileza: Trate seus jogadores com gentileza para que eles gostem de vir às suas 
sessões.

• Inclua todo mundo: Certifique-se de que todos sejam envolvidos na atividade. Ninguém 
deve ficar sentado ou esperando em longas filas.

• Use exemplos: Ao explicar coisas aos seus jogadores, tente mostrar um exemplo sempre 
que for possível, em vez de explicar as coisas com palavras.

• Regra dos 80/20: Seus jogadores devem estar jogando por pelo menos 80% do tempo. 
Apenas 20% do tempo deve ser gasto explicando as regras e discutindo os impactos dos 
jogos. Use progressões de níveis para aprender brincando.

• Paciência: Seja paciente com seus jogadores e dê tempo para que eles entendam as 
regras e desenvolvam uma estratégia para resolver seus problemas.

• Resolva o seu problema: Deixe os jogadores resolverem seus próprios problemas. 
Sua solução pode não ser a melhor para eles. Incentive-os a compartilhar ideias 
uns com os outros.

• Permita que erros sejam feitos: Você e seus jogadores cometerão erros! 
Divirta-se e aprenda com eles.

• Redefina o conceito de “vitória”: Explore novos conceitos de vitória/sucesso 
que podem ser diferentes do esporte tradicional (ou seja, capacidade de 
encontrar soluções criativas para um problema, trabalhar em conjunto).

• Faça perguntas: Faça perguntas aos seus jogadores sobre o jogo, 
em vez de dizer a eles o que deve ser feito. Permita que eles façam 
conexões entre o jogo e a vida.

• Celebre a criatividade: Pense em diferentes formas de se jogar 
o jogo e adapte-as para diferentes questões sociais ou para as 
diferentes necessidades de seus jogadores (idade, habilidades etc.).

• Improvise: Se você não tem todo o equipamento necessário para 
um jogo, simplifique-o ou use alternativas (p. ex., garrafas em 
vez de cones, camisetas amarradas em vez de coletes).

• Divirta-se: Se você estiver se divertindo, seus jogadores 
também estarão. Encontre novas formas de amar o que faz 
e você criará um ambiente onde aprender é divertido.

• Salvaguardas e proteções: Para informações mais 
completas sobre procedimentos de proteção para 
crianças veja o documento sobre iniciativas seguras 
(“SAFE initiative document”) através do link a seguir.

CRIANDO 
UMA CULTURA DE 
APRENDIZAGEM 
AUTODIRIGIDA
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CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS: 
✓   1 bola por equipe é uma boa ideia, mas pode-se jogar sem bolas também
✓   4 cones por equipe, mas use qualquer outra coisa que você tiver, como tampas 

de garrafa ou pedras, se não tiver cones

POSSÍVEIS TEMAS: Acesso através de habilidades

TEMPO: 30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Quatro quadrados (cada equipe em um quadrado).
2. Cada equipe pensa em uma palavra para descrever algo que eles adoram 

fazer em sua comunidade relacionado ao movimento.
3. O treinador fala duas dessas palavras e esses dois grupos trocam de lugar 

– você pode desafiá-los a se moverem de forma rápida ou criativa! Daí, eles 
trocam de quadrados.

4. Depois de algumas rodadas, as equipes pensam em uma palavra para 
descrever alguma barreira que previne as pessoas na sua comunidade de 
realizarem algumas das atividades mencionadas na primeira rodada (ou seja, 
praticar esportes – todos podem fazê-lo? Por que não?)

5. Jogue novamente.
6. Se tiver tempo, você pode jogar uma rodada final onde cada grupo apresenta 

uma solução para desafiar essas barreiras e criar mais oportunidades para 
que todos possam desfrutar do movimento.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO: 
• Quais são as barreiras ao movimento na sua comunidade?
• Quais são as soluções para essas barreiras ao movimento?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES DE NÍVEL E ADAPTAÇÕES:
•     Adicione uma bola para experimentar um elemento diferente de exercício no 

jogo
• Adicione um elemento competitivo: Peça que dois dos grupos rolem ou 

chutem uma bola para o espaço entre os dois grupos (tomando cuidado para 
não colocá-la diretamente no meio para evitar colisões!). Esses dois grupos 
agora podem jogar um jogo semelhante ao handebol ou futebol para marcar 
pontos contra o outro time, usando o quadrado do grupo adversário como gol

• Explore movimentos criativos: Desafie os participantes a se moverem de 
maneira criativa (p. ex., movendo uma bola juntos sem usar as mãos ou os 
pés, trabalhando em conjunto e se comunicando em equipe).

• Adaptações para participantes com restrições de movimento:
 о  Reduza o tamanho do campo e aproxime os quadrados
 о  Peça aos participantes para se moverem entre os quadrados de uma 

forma que seja possível para eles (p. ex., andando ou usando cadeiras de 
rodas)

 о  Alternativamente, os participantes podem se concentrar em passar a bola 
entre os grupos
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

PAIS CONCLUSÕES RECA
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PRINCIPAIS 
PRINCIPAIS 

INTRODUÇÃO  INTRODUÇÃO
• Compreender a missão de Rexona e a ideia 

da marca de que o movimento tem o poder de 
transformar vidas.

• Descobrir mais sobre o Projeto Rexona Quebrando 
Barreiras, bem como os objetivos e resultados de 
aprendizagem da Ação Formativa do Quebrando 
Barreiras.

• Conhecer alguns dos nossos parceiros e descobrir 
mais sobre o que está por vir nos módulos de 
treinamento!

• Saber mais sobre quais são as barreiras locais para 
o movimento, de acordo com a visão dos jovens.

• Aumentar a conscientização dos diferentes tipos de 
movimento e entender melhor o motivo pelo qual 
algumas pessoas se movem mais do que outras.

• Explorar soluções com seus participantes para 
superar as barreiras locais percebidas para o 
movimento e promover o movimento para todos.

15



QUEBRANDO 
BARREIRAS  

ATRAVÉS DO 
PODER DO 

MOVIMENTO 


