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Tendo como premissa as regras de Governança e Compliance, alia-

das ao conjunto de valores intrínsecos da entidade, o T-Rex, através 

de seus gestores, estipula práticas com o objetivo de fortalecer a 

instituição e, acima de tudo, atuar como agente transformador da 

sociedade. 
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Tendo como premissa as regras de Governança e Compliance, alia-

das ao conjunto de valores intrínsecos da entidade, o T-Rex, através 

de seus gestores, estipula práticas com o objetivo de fortalecer a 

instituição e, acima de tudo, atuar como agente transformador da 

sociedade. 

O esporte por si só já é uma ferramenta transformadora. Entretanto, 

os valores enraizados e inabaláveis do T-Rex são motores propulso-

res desta ferramenta. Os resultados alcançados dentro e fora de 

campo, ano após ano, são prova de que todo o trabalho estratégico 

desenvolvido é efetivo, o que nos orgulha e nos mantém firmes e 

resilientes em nossos propósitos.

Ao final de mais um ano, percebemos melhoras significativas em 

todos os departamentos da entidade, apesar de todos os obstácu-

los enfrentados durante a pandemia que nos assola. Tudo isso é 

fruto de profissionais capacitados e íntegros, aliado a parceiros fiéis 

e uma torcida sem igual.

Obrigado a todos!

Igor Rick

Diretor Geral



2021 foi um grande ano para o T-Rex Futebol Americano.

Após a interrupção total das atividades esportivas e de todas as com-

petições em 2020, por ocasião da pandemia da Covid-19, nossos atle-

tas retornaram com força total e muito foco para a temporada 2021.

Vale destacar que durante as restrições impostas no ano de 2020, a 

comissão técnica se desdobrou para oferecer um programa de treina-

mento específico e individual para que os atletas se mantivessem em 

treinamento e com acompanhamento psicológico para lidar com a 

situação inédita para todos.

Quando 2021 iniciou havia muita expectativa para entrar em campo, 

porém, ainda impactados pelo número de casos de Covid-19, não foi 

possível a realização do calendário de jogos e competições em 2021, 

mas ao menos foi permitido recomeçar os treinamentos em grupo 

pelas autoridades de saúde.

Ao contrário das restrições de treinamentos coletivos e jogos, a 

gestão administrativa nunca parou. A diretoria trabalhou incansavel-

mente realizando projetos pioneiros no esporte nacional, como a 

estreia da série “CHANCE4LIFE” na Unifique Play e no Youtube em 

parceria com a Unifique.

Ainda em 2021, o T-Rex lançou mais um projeto pioneiro e bem suce-

dido, com a sua primeira equipe de e-Sports em parceria com a Unifi-

que, a TRX UNIFIQUE. A dedicação do Igor, Bruno, Breno, Renan, Ian 

e dos atletas neste projeto foi tão impressionante, que já na primeira 

competição de League of Legens disputada – a GGWP, a segunda 

principal competição de LOL do Brasil –o T-Rex sagrou-se campeão, o 

que comprova que todos os projetos são lançados e encarados com o 

mesmo nível de seriedade, comprometimento, governança e organi-

zação.
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Além dos homéricos feitos esportivos, também ocorreram importantes 

aproximações com novas empresas e autoridades visando melhorias em 

todos os projetos esportivos e sociais do T-Rex, onde novos patrocina-

dores somaram para tanto.

O T-Rex teve mais um relevante avanço para a execução da tão sonhada 

“T-Rex Sports Arena”, onde parte dos recursos para iniciar as obras 

estão em avançada fase de captação em parceria com a Prefeitura de 

Timbó e a destacada atuação política do Deputado Vicente Caropreso.

Para coroar mais um ano atípico em relação ao calendário esportivo, e 

de muita dedicação dos atletas e da obstinada comissão técnica, a 

equipe pôde entrar em campo e reencontrar sua torcida, onde os atletas 

puderam sentir a energia da nação jurássica em dois importantes jogos.

A primeira partida foi contra o Manaus, numa grande superação física 

dos nossos atletas e grande vitória. O segundo jogo foi contra o Galo FA, 

uma das principais equipes do futebol americano brasileiro e que repre-

senta uma das principais instituições esportivas do Brasil, o Atlético 

Mineiro. Este segundo jogo foi marcante em todos os sentidos, pois além 

da grande vitória e do avanço técnico e tático do T-Rex, o jogo foi trans-

mitido pela ESPN num sábado à tarde, o que permitiu colocar o futebol 

americano brasileiro em outro nível esportivo e midiático, projetando o 

esporte, as instituições e os patrocinadores.

A semente plantada em 2021 gerou importantes resultados: avanço téc-

nico, excelente preparação e um grande elenco para 2022. Além disto, a 

base do T-Rex vem muito forte.

Há muita expectativa para a temporada 2022, pois o calendário esporti-

vo será completo, com o Campeonato Catarinense e a Liga BFA.

Assim, podemos reconhecer que o planejamento estratégico de 2021 foi 

muito bem executado e com reflexo importante na vida dos atletas do 

time principal, da base, da comissão técnica e das pessoas impactadas 

pelos projetos sociais e esportivos do T-Rex, onde o elo entre esporte e 

sociedade foi reforçado, e 2022 seguramente será um dos melhores mo-

mentos para grandes projetos e grandes acontecimentos esportivos 

para o T-Rex.

Luiz Bianco Jr.

Presidente
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Um time não se faz apenas do conjunto de atletas, vai muito além disso, 

transcende a uma tríplice onde nela engloba toda sua estrutura organizacio-

nal, os apoiadores, mas acima de tudo a comunidade que o cerca. Por isso, 

no fechamento de mais um ciclo de atividade, podemos afirmar com con-

vicção que é essa tríplice que vem contribuindo para que o time do T-Rex 

continue a sua jornada. Mesmo diante de tantos os desafios que vem se 

apresentando nos últimos 2 anos, temos conseguindo, o com a ajuda de 

todos, a seguir em frente cumprindo com os compromissos assumidos e 

proporcionando o que mais prezamos na nossa filosofia: o fortalecimento 

cultural e esportivo dos que fazem parte da família Rex bem como daqueles 

que, de alguma forma simpatizam com essa filosofia.

São tempos difíceis, (com certeza) mas são tempos de RESILIÊNCIA, onde 

nos reinventamos todos os dias; onde aprendemos que somos capazes de 

lidar com os problemas buscando nos adaptar com as mudanças diárias, 

superando os obstáculos e resistindo arduamente as situações adversas 

que temos passado por conta da pandemia. Que precisamos ser mais fortes 

do que nunca para seguir em frente.

O ano de 2021 foi mais um ano de muitos desafios, muitas incertezas e difi-

culdades, contudo, menos frustrante que o de 2020, por talvez entender-

mos que o pior já havíamos superado, ou talvez por entender que esse será 

o “novo normal” que tanto se falou; a questão agora era manter o foco no 

trabalho que já estava sendo desenvolvido, mesmo que ainda com muitas 

limitações, eles precisavam continuar. Algumas sementes plantadas em 

2020 começaram a germinar em 2021 trazendo esperança e renovando as 

perspectivas e a perseverança.

Por isso, mesmo diante de tantos obstáculos que continuamos enfrentando 

e que se apresentam no nosso dia-a-dia, seguimos RESILIENTES, pois sabe-

mos que não estamos sozinhos nessa caminhada, pois a tríplice faz com que 

o T-Rex se torne cada vez mais forte e consistente, mantendo seu pensa-

mento otimista com metas claras e a certeza de que tudo passa e que dias 

de glorias virão!

GO REX!

Francine Kucharski

Coordenadora Administrativa







 O esporte amador possui diversos valores mais fortes que o 

profissional, por entender que as pessoas podem valorizar ativida-

des que não são determinadas diretamente pela renda, como a luta 

genuína por resultados, a colaboração mútua ou sentir-se parte de 

uma comunidade. 

 Nesse sentido, o desenvolvimento humano, através dos valo-

res esportivos, leva em conta todos os aspectos da vida humana, 

pelo que possui um caráter multidimensional. A ampliação do enfo-

que do desenvolvimento humano para questões como o acesso ao 

conhecimento, melhor nutrição e serviços de saúde, maiores opções 

de lazer, liberdades políticas, culturais, religiosas e sexuais e partici-

pação política e comunitária faz com que não apenas a satisfação 

das assim chamadas necessidades básicas seja o alvo.

É fundamental lembrar que os benefícios vinculados com as ativida-

des desenvolvidas pelo T-Rex não se desenvolvem automaticamen-

te. Apenas cenários com configurações adequadas podem efetiva-

mente oportunizar desenvolvimento humano. 

Em suma, os resultados econômicos perdem seu caráter de finalida-

de e são deslocados pela preocupação com as pessoas. Mais impor-

tante do que ampliar os processos produtivos é melhorar a vida das 

pessoas.

DHO DESENVOLVIMENTO
HUMANO E
ORGANIZACIONAL





CATEGORIA
DE BASE
O T-Rex Care/T-Rex Jr é um projeto exclusivamente educacional, 

esportivo e social, de caráter filantrópico. As atividades são desenvol-

vidas através de oficinas lúdico-pedagógicas, bem como pela prática 

esportiva, em especial o futebol americano.

Continuamos acreditando que a base de um pais diferente do que 

temos hoje é através das crianças e jovens de hoje. Por isso, mante-

mos acreditando que o esporte é um aliado extremamente importan-

te nessa construção. Junto com o Governo Federal mantemos nosso 

compromisso em levar esporte de qualidade para crianças e jovens 

oportunizando uma nova perspectiva de vida e um futuro melhor.

No ano de 2021 assim que o Estado autorizou o retorno das ativida-

des esportivas  coletivas, no inicio do 2º semestre, buscamos adequar 

os protocolos para que a categoria de base pudesse retornar as ativi-

dades com segurança, onde percebemos o quanto as atividades não 

faziam apenas falta para o T-Rex mas como para as crianças e adoles-

centes, que retornaram em massa para os treinos, obedecendo todas 

as orientações sanitária.

É objeto deste projeto a realização de um programa de formação em 

futebol americano para categorias de base da Associação Esportiva 

T-Rex Futebol Americano, na cidade de Timbó (SC), com duração de 

11 meses, para 170 crianças e adolescentes com idades entre 8 e 19 

anos.

 

Para tanto, os participantes serão divididos nas seguintes categorias: 

- Kids: 60 crianças com idades entre 8 e 11 anoZs e 11 meses; 

- Sub-15: 60 adolescentes com idades entre 12 e 15 anos e 11 meses; 

- Sub-19: 50 adolescentes com idades entre 16 e 19 anos.



 O projeto tem caráter participativo para as categorias kids e sub-15, 

cujo programa tem caráter lúdico, onde será trabalhado o flag foo-

tball, variação do futebol americano onde não há contato físico. 

Já para a categoria sub-19 o trabalho de formação e treinamento tem 

caráter de rendimento, visando a formação de futuros atletas que po-

derão compor a equipe principal do T-Rex Futebol Americano ou 

mesmo atuar em outras equipes. Nesta faixa etária são passados os 

principais fundamentos da modalidade visando o alto rendimento. 

O OBJETIVO GERAL do projeto é promover a formação de categorias 

de base para o futebol americano, a fim de profissionalizar o futuro da 

modalidade no país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Ensinar futebol americano para crianças e adolescentes divididos 

em 3 categorias conforme a faixa etária (kids, sub-15 e sub-19); 

- Formar novos atletas para o futuro do futebol americano de alto ren-

dimento; 

- Fornecer condições técnicas e seguras para a formação e treina-

mento de crianças e adolescentes em futebol americano; 

- Difundir a modalidade de futebol americano entre crianças e adoles-

centes na cidade de Timbó e região do Vale do Itajaí (SC); 

- Qualificar novos atletas e detectar talentos para compor a equipe 

principal do T-Rex Futebol Americano; 

- Realizar jogos de apresentação das categorias kids e sub-15 e pro-

mover um mini-campeonato entre categorias sub-19 da proponente e 

outras equipes de Santa Catarina. Tais jogos terão caráter exclusiva-

mente participativo.

METODOLOGIA 

O projeto envolve a realização de um programa de formação de crian-

ças e adolescentes para a base do futebol americano da Associação 

Esportiva T-Rex Futebol Americano. Os participantes serão divididos 

em 3 categorias conforme a faixa etária, com número de vagas limita-

do por categoria, assim distribuídos:

- Categoria Kids: 60 vagas para crianças de 8 a 11 anos e 11 meses; 

- Categoria Sub-15: 60 vagas para crianças de 12 a 15 anos e 11 meses; 

- Categoria sub-19: 50 vagas para adolescentes de 16 a 19 anos de 

idade.



Não houve restrição à participação de meninas nas categorias kids e 

sub-15. Como a categoria sub-19 visa o rendimento e a formação de 

novos atletas para a equipe principal do T-Rex, as vagas serão destina-

das somente para meninos.

Para as categorias kids e sub-15 será trabalhada a modalidade denomi-

nada flag football, uma variação do futebol americano que não envolve 

contato físico, uma vez que estas crianças e adolescentes estão em 

fase de desenvolvimento físico, intelectual e psicológico. Assim, para 

estas categorias o esporte tem caráter participativo e não competitivo, 

suas atividades têm caráter lúdico, a fim de passar os fundamentos 

mais básicos da modalidade e fazer do esporte ainda uma brincadeira. 

Assim, nestas categorias é dispensável o uso de equipamentos de 

segurança uma vez que não há contato físico.

No flag football os jogadores usam um cinto com 2 fitas presas. Retirar 

fitas dos atletas adversários corresponde ao tackle do futebol ameri-

cano, quando o jogador é derrubado. Como não há contato físico, as 

fitas fazem esse papel, visto que a cada tackel, neste caso a retirada de 

fita, corresponde a vantagens no jogo para a equipe que retirou a fita. 

No mais, o jogo tem as mesmas regras do Futebol Americano.

Assim, com as categorias kids e sub-15 os treinos terão caráter mais 

lúdico e recreativo, além de receberem conteúdo teórico e prático, 

conceitos de disciplina, trabalho em equipe, respeito, cuidados com a 

saúde e inclusão social.

Os participantes da categoria sub-19 serão iniciados na prática do 

futebol americano, com avaliação de condições físicas e técnicas para 

comporem as posições do jogo. Com estes, o trabalho terá foco no de-

senvolvimento físico, técnico e tático para o futebol americano visando 

o rendimento. Com este grupo serão trabalhados fundamentos, regras, 

jogadas e posições do futebol americano.

As atividades de cada categoria acontecerão 2 vezes por semana e os 

inscritos poderão optar por aulas no turno da manhã ou da tarde, com 

duração de 2 horas em cada turno. As vagas serão distribuídas nos 

turnos; as categorias kids e sub-15 serão divididos em 2 grupos de até 

30 participantes, um grupo para cada turno; a categoria sub-19 terá 

treinos em conjunto, com todos os participantes, no turno da tarde.



A participação no projeto será mediante inscrição para preenchimento 

das vagas disponíveis para cada categoria e não há qualquer exigência 

quanto ao conhecimento prévio da modalidade. As categorias kids e 

sub-15 poderão receber inscrições de participantes de ambos os sexos. 

A categoria sub-19 é reservada somente a participantes do sexo mascu-

lino, visto que tem por fundamento a formação de atletas para a cate-

goria principal do T-Rex Futebol Americano.

São requisitos para participação no projeto: 

- frequência escolar: apresentação periódica do boletim de frequência 

escolar, conforme recebimento das avaliações da escola; 

- bom desempenho escolar: apresentação periódica do boletim de no-

tas/desempenho escolar, conforme recebimento das avaliações da 

escola; 

- comprometimento e frequência no projeto: durante todo o período de 

execução do projeto serão admitidas até 5 faltas justificadas.

O descumprimento de qualquer um dos requisitos acima implicará na 

exclusão do participante do projeto.

A participação no projeto é integralmente gratuita e 50% das vagas 

para todas as categorias serão reservadas e destinadas para alunos da 

rede pública de ensino; as demais serão preenchidas conforme inscri-

ção.

A fim de estimular a participação no projeto, as categorias kids e sub-15 

farão a abertura de alguns jogos do T-Rex em Timbós, onde terão opor-

tunidade de apresentar suas habilidades no flag football.

Ao final do projeto, será realizada uma competição para a categoria 

Sub-19, para levantamento de resultados, apresentação e avaliação de 

desempenho dos atletas em campo. A competição será realizada no 

formato de quadrangular, com a participação de outros 3 clubes da 

região sul, todos na categoria sub-19. A competição acontecerá num 

final de semana, no campo de jogos do T-Rex Futebol Americano. Para 

as equipes de fora será oferecido alojamento; transporte e alimentação 

dos participantes correm por conta de cada equipe.

A equipe vencedora ganhará um troféu; todos os atletas receberão me-

dalha de participação.



Esta é uma oportunidade para avaliar e apresentar novos atletas para 

o futebol americano do sul do país e não tem caráter competitivo 

entre as equipes participantes, pois visa somente a apresentação e 

avaliação do desempenho dos atletas da categoria sub-19 em jogo 

regular.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PÚBLICO ALVO: 

Não haverá qualquer processo seletivo para a participação no proje-

to.

A abertura de vagas será divulgada nas escolas da cidade de Timbó 

(SC) e região, onde será informado o prazo de inscrição e a docu-

mentação que deverá ser apresentada no ato da inscrição.

São critérios de seleção dos participantes do projeto:

- apresentar ficha de inscrição com autorização dos pais ou responsá-

veis para a participação no projeto; 

- estar matriculado na rede regular de ensino: no ato da inscrição 

deverá comprovar a matrícula na escola; 

- ter a idade compreendida para cada uma das categorias.

50% das vagas para cada uma das categorias serão reservadas a 

alunos da rede pública de ensino de Timbó e região.

RECURSOS HUMANOS 

Para ministrar as aulas de flag football e futebol americano serão con-

tratados os seguintes profissionais para cada uma das categorias:

 

CATEGORIA KIDS (8 a 11 anos e 11 meses): 

- 1 treinador, bacharel em educação física; 

- 1 assistente. CATEGORIA SUB-15 (12 a 15 anos e 11 meses): 

- 1 treinador, bacharel em educação física; 

- 1 assistente.

 CATEGORIA SUB-19 (16 a 19 anos): 

- 2 treinadores, profissionais de educação física, com experiência no 

futebol americano. Os profissionais acima serão contratados regime 

CLT, por 11 meses, com recolhimento de encargos trabalhistas e previ-

denciários, todos com carga horária de 20 horas por semana. 

O projeto também contempla a contratação de um Coordenador de 

Esportes, responsável pela gestão logística do projeto, com carga ho-

rária de 40h/semana, contrato CLT por 11 meses. 



ACESSIBILIDADE 

Não haverá qualquer restrição de público para participação no proje-

to. Assim, crianças com deficiências físicas e/ou intelectuais poderão 

participar nas categorias kids e sub-15 pelo caráter lúdico e participa-

tivo do projeto. 

Já para a categoria Sub-19 não será possível aceitar participantes com 

estas características pois envolve contato físico e tem foco na forma-

ção de atletas de rendimento para a equipe principal do T-Rex Futebol 

Americano. 

Ademais, os locais onde são realizadas as atividades são de fácil 

acesso por transporte público, contam com vagas de estacionamento 

para público especial e dispõe de condições de acessibilidade para 

idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Ainda para nossa satisfação, pudemos participar de 2 eventos impor-

tantes para a categoria de base.

FLAG

Em outubro alguns atletas do Sub-16 Flag foram selecionados para 

participar de um Try Out na cidade de Sorocaba (SP) para integrar a 



Seleção Brasileira de Flag de base. Nesse evento participaram 7 atle-

tas de idades de 15 a 16 anos do T-Rex, onde 5 deles forma seleciona-

do para a próxima fase que ocorrerá em 2022. 

Esse resultado demonstra o trabalho sério tanto dos Coachs da Base 

quanto dos atletas. Horas de dedicação, treinos, fundamentos prático 

e teóricos confirmados na convocação dos atletas para a próxima 

etapa. 

SUB-23

Já com a categoria de base Full Pad Sub – 23, o T-rex participou do 

campeonato Paranaense da modalidade onde reuniu os melhores 

times de Full Pad do Brasil. Foram 3 dias de competições na cidade 

de Curitiba (PR) no mês de dezembro de 2021. Reuniu mais de 30 

adolescentes de com idades entre 19 a 23 anos, chegando até a semi-

final do campeonato, perdendo para o Rio Football. 

Para a participação desse campeonato contamos com a ajuda dos 

pais, apoiadores e também da administração Municipal da cidade de 

Timbó. Mesmo sendo o primeiro campeonato oficial dessa categoria, 

os meninos fizeram bonito e mostram que estão se preparando muito 

para novos desafios. 



O T-Rex Futebol Americano possui uma representatividade incrível

no cenário da elite nacional. Porém, as ações da equipe não se limi-

tam a disputa de campeonato: o clube tem, em sua ideologia, uma

responsabilidade em ações sociais. A entidade busca, através de

projetos sociais, realizar uma contribuição para crianças e adoles-

centes em situação de risco pessoal e social, trabalho realizado pelo

T-Rex Care, o nosso departamento social.

Em 2021 tivemos muitas das nossas ações limitadas por conta do 

COVID-19, impossibilitando nossa atuação no projeto CASEP.

Pretendemos para 2022 a retomada do mesmo.

T-REX CARE



Dentro da ideologia de formar pessoas, mantivemos nossa parceria 

com a instituição de ensino Uniasselvi, oferecendo oito bolsas inte-

grais de ensino superior para nossos atletas de destaque.

Fotos bolsistas

Obviamente seguiremos trabalhando para a ampliação destas 

bolsas, objetivando a oferta de estudos para o maior número possí-

vel de atletas e colaboradores.

BOLSISTAS





2021 foi um ano desafiador, pois além de buscar uma reconstrução 

a altura das expectativas do projeto T-Rex, trabalhamos para desen-

volver uma base sólida para a temporada 2022.

De toda forma, a comissão técnica teve que ser muito criativa para 

adaptar o calendário de treinamento, ajustando de acordo com as 

exigências impostas pelos protocolos do Ministério da Saúde e Go-

verno do Estado.

A comissão técnica exerceu um trabalho ímpar, mantendo os atletas 

ativos e motivados, mesmo sem uma temporada completa.

Os treinadores Clair José Jr. e Juan Pablo Teran desempenharam um 

excelente trabalho nos desafios apresentador, obtendo resultados 

expressivos contra as equipes do Manaus FA e Galo Futebol Ameri-

cano.

Além das vitórias, nos dois confrontos que o T-Rex foi colocado a 

prova, os treinadores fizeram um excelente trabalho desenvolvendo 

atletas de alto nível, prova disso foi a convocação de 13 atletas para 

a Seleção Brasileira de Futebol Americano. Além de ser a equipe 

com maior número de atletas convocados de todo Brasil, o T-Rex 

teve dois treinadores convidados para comandar a Seleção Brasilei-

ra, Coach Teran (Coord. Linhas defensivas) e Breno Takahashi 

(Coord. Linhas ofensivas).

Por fim, acredito que foi construído uma base forte para que 2022 

seja um ano de colheita.

PALAVRA DO
HEAD COACH
POR BRENO TAKAHASHI



A saúde de nossos atletas segue muito bem resguardada pelo nosso 

médico ortopedista, Dr. Carlos Mori. No ano de 2021 foram realiza-

dos diversos atendimentos, recorrentes das atividades físicas.

Sob o respaldo do nosso médico cirurgião, Ricardo Serpa, o T-Rex 

não teve lesões que necessitassem dos serviços deste excelente 

profissional. 

A clínica Dr. Faz Saúde surgiu de um consultório médico que já 

tinha seus clientes e de um médico com anos de vivência prestando 

MEDICINA
ESPORTIVA



Podemos afirmar que, por meio de nossa Nutróloga Dra. Fernanda 

Bach, realizamos atendimento e acompanhamento mais qualificado 

aos nossos atletas. Como resultado, obtivemos uma melhora signifi-

cativa na performance e, consequentemente, resultados do T-Rex 

nos campeonatos disputados.

NUTRÓLOGA

seus serviços, que sente e sentiu de perto as necessidades da popu-

lação. Um consultório que virou clínica de especialidades, em Timbó 
Santa Catarina.

A Clínica atende o T-Rex em Consultas e em todo o apoio necessário para manter 
a saúde dos nossos atletas.



PSICOLOGA
Total de Atendimentos Esportivos 2021: 69 (F.A e e-Sports)

Destes:

36,23% para controle de ansiedade e disciplina (25 atendimentos)

26,09% para aumento da tolerância ao estresse e frustração (18 atendimentos)

21,74% para comunicação assertiva e habilidade empática (coesão social) (15 

atendimentos)

5,8% para organização de rotina (4 atendimentos)

5,8% para mudança de posição (solicitação ou adaptação) (4 atendimentos)

2,9% para lesão (retorno pós-lesão ou medo de lesão) (2 atendimentos)

1,45% para autocuidado (asseio físico e ambiental) (1 atendimento)

Distribuição dos atendimentos dentro do time

89,85% para Atletas (62 atendimentos)

10,15%* para CT (7 atendimentos) Reuniões não foram contabilizadas

Demandas identificadas e atendidas

• Ensino/Aprendizagem (das lideranças para os atletas)

• Comunicação Assertiva

• Adequação à Cultura Institucional

• Instabilidade Emocional

• Manutenção da disciplina em ano atípico (não competitivo)

• Perspectivas de futuro no Esporte (melhora no desempenho, expectativas 

para convocação da seleção Brasileira de F.A., CFL e oportunidades na 

Europa)

• Ajustes comportamentais para permanência na Equipe 

Processo de Integração de Novos Atletas

• Ficha de Atleta (34 Rookies)

Pesquisas

• Pesquisa Institucional (1)

• Pesquisa de Intenção de Permanência (1)

Desenvolvimento de Materiais e Instrumentos

• Ficha de Cyber Atleta ou e-Sports (equipe TRX LoL e TRX CSGO)

• Pesquisa de Intenção de Permanência 2022

POR LUA SOBOLWSKY





O trabalho de prevenção, reabilitação e retorno dos atletas do T-Rex 

segue sob o comando do Fisioterapeuta Thiago Prange. O índice 

lesivo apresentado tem se demonstrado gradualmente baixo. Em 

conjunção de esforços com a Comissão Técnica e área de saúde, o 

fisioterapeuta Thiago Prange tem se mostrado cada vez mais efi-

ciente para a entidade.

FISIOTERAPIA
ESPORTIVA



Em 2021, com a criação do departamento de eSports, montamos o 

Game Office da TRX. Com um investimento em mais de R$150 mil, 

oferecemos um centro de treinamento a nível profissional para o 

melhor desenvolvimento de nossas line ups, possibilitando um cres-

cimento de performance mais vertical.

Com isso, o T-Rex eSports se tornou a maior organização e a mais 

estruturada do Tier 3 brasileiro em menos de 5 meses, conquistando 

o título da modalidade League of Legends, da GGWP contra a Loud, 

a maior equipe do Brasil.

T-REX
eSPORTS







A squad de League of Legends do TRX Unifique, o projeto de eS-

ports do T-Rex, já tem em sua galeria uma posição importante no 

cenário internacional do game. No último domingo, dia 31 de outu-

bro, o time de LOL do Rex alcançou o posto de vice-campeão latino 

americano da Logitech G Challenge.

O TRX Unifique conquistou a vaga na final após uma semifinal emo-

cionante, onde venceu a squad da SpaceX por 2 a 1 de virada. Na 

grande final, o time timboense enfrentou a equipe da Spetsnaz, que 

acabou conquistando o título pelo placar de 2 a 1 sobre o quadro 

jurássico. 

O time timboense que conquistou o segundo lugar no Logitech G 

Challenge de League of Legends foi formado pelo TOPO 'Mito', 

SELVA 'Ancrath', MEIO 'Elicit', ATIRADOR 'Celo', SUPORTE 'Griba' e 

COACH 'Asseryo'. 

O Logitech G Challenge é um dos principais campeonatos de eS-

ports da América Latina, que reúne grandes jogadores e uma boa 

premiação em dinheiro para os competidores.

T-Rex é campeão do GGWP em final contra a Loud

T-Rex Unifique, de Timbó, fez história no cenário competitivo do 

League of Legends. A equipe venceu a LOUD na final do Good 

Game WP Brasil 2021, no último domingo, e ficou com o título da 

modalidade. Na partida melhor de cinco, os catarinenses derrota-

ram uma das maiores equipes do cenário brasileiro. A premiação é 

de R$ 35 mil, além de R$ 5 mil em compras no iFood.

TRX UNIFIQUE É
VICE CAMPEÃO
LATINO AMERICANO
DE LEAGUE OF LEGENDS.



O time de League of Legends do TRX Unifique, o projeto de eSports 

do T-Rex, foi campeão da Good Game WP no último domingo. A 

final foi disputada em São Paulo, e o time catarinense venceu a 

LOUD na grande final para ficar com o troféu. Além do troféu e de 

marcar seu nome na modalidade no Brasil, a equipe recebeu a pre-

miação de R$ 35 mil, mais R$ 5 mil em compras no iFood.

O TRX Unifique chegou nos platoffs dessa competição juntamente 

com INTZ, Vorax Liberty, LOUDgg, MOVIMENTOSEMT3, Tropa do 

Ainda, Red Canids e 1007 Kings. Nas primeiras partidas, a equipe 

timboense eliminou os times da Red Canids nas quartas-de-final, 

time que é bicampeão nacional da modalidade e esteve represen-

tando o Brasil no mundial de LOL em 2021, disputado na Islândia. Na 

semifinal, o TRX batalhou contra a Tropa do Ainda e conquistou a 

tão sonhada vaga na final. 

A grande final marcou também a primeira partida presencial do TRX 

Unifique em sua história. Com emoção, a squad do T-Rex conquis-

tou a vitória por 3 a 2 na melhor de cinco e saiu com o troféu de 

grande reconhecimento no mundo dos eSports do Brasil.

JOGOS E RESULTADOS

A formação de um grupo de atletas e coaches passa por inúmeras 

fases e situações que vão tomando forma no decorrer dos anos. A 

reestruturação planejada para o T-Rex deu-se início em 2018. Neste 

ano fomos campeões catarinenses, campeões de conferência e 

semifinalistas da BFA. No ano seguinte (2019) fomos novamente 

campeões catarinenses e de conferência, chegando a final da BFA.

Tendo em mente todas as variáveis e situações decorridas, pode-

mos concluir que os resultados obtidos dentro da reformulação rea-

lizada foram acima das expectativas, o que demonstra total sucesso 

no trabalho realizado.

FORMAÇÃO DE ATLETAS

A formação de atletas segue sendo uma das principais ferramentas 

de nossa Comissão Técnica.





Além dos jogadores, dois técnicos do time timboense foram selecionados 

para reforçar a seleção

Na noite desta segunda-feira (10), a CBFA (Confederação Brasileira de 

Futebol Americano) anunciou a lista de convocados da Brasil Onças, Se-

leção Brasileira de Futebol Americano. Entre os 49 nomes convocados, 

treze jogadores e dois técnicos do time T-Rex de Timbó foram seleciona-

dos pelo heach coach, Brian Guzman.

Os convocados do quadro jurássico do setor de ataque foram o quarter-

back Romário Reis, os wide receiver Guilherme Meurer e Japa Fonseca, o 

running back Maranhão, e os offensive line Tiago Lourencini e Otávio 

Amorim. Já para a defesa do Brasil, estão na lista o safety Andrew Bernar-

dini, os linebacker Luis Polastri e Pichetti, o cornerback Caio Nunes, e os 

defensive line Andrey Pereira e Ramom Verdugo.

Já na comissão técnica, estarão representando o T-Rex o coach Breno 

Takahashi, como treinador de offensive line (linha ofensiva), e o mexicano 

coach Juan Pablo Teran, como treinador de defensive line (linha defensi-

va).

Os atletas irão representar o Brasil em um amistoso que acontece no mês 

de março, em São Paulo este ano, entre o Brasil Onças e um combinado 

de jogadores da Europa.

De acordo com a assessoria do T-Rex, a última convocação da seleção 

havia acontecido em 2017, apenas quatro jogadores estiveram presente 

na partida onde a seleção enfrentou a seleção Argentina no Estádio do 

Mineirão, em Belo Horizonte.

Quem são os dois técnicos que foram convocados para a Seleção?

Breno  Takashi era atleta do clube T-Rex por muitos anos, teve passagem 

pela diretoria e atualmente faz parte da comissão técnica. Breno partici-

pou de algumas conquistas do time, como de dois títulos nacionais e 

cinco estaduais.  Além disso, Breno teve algumas passagens pela Seleção 

Brasileira de Futebol Americano, entre eles foi o Mundial de Ohio, em 

2015

Já o mexicano Juan Pablo Terán, como atleta teve uma grande experiên-

cia em seu país natal, com mais de dez anos de carreira no futebol ameri-

cano. Juan defendeu equipes como Troyanos Cancún, Borregos Toluca e 

Aztecas UDLAP.

Como Coach, Juan fez parte da comissão técnica de equipes como 

Jaguares de Cancún, Aztecas de la UDLAP e Valencia Firebats, este 

último como Head Coach. Ele chegou no início de  2020 ao time T-Rex.

13 ATLETAS CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO BRASILEIRA



Ao longo dos anos o T-Rex desenvolveu um mix de produtos e marcas 

que tornaram possível um impacto no público consumidor da marca 

T-Rex de formas diferentes.

MARCAS & MIX
DE PRODUTOS



SCOUT ESPORTIVO
Em 2021 o T-rex participou de dois eventos esportivos amistosos. Um jogo contra 

a equipe do Manaus FA e outro com o Galo Futebol Americano. O Maurício da 

Silva registrou em números o desempenho esportivo do T-Rex.

  #1 Manaus #2 Galo TOTAL
MÉDIA / 
APROV.

ATAQUE
Pontos Marcados 38 34 72 36,0 de média por jogo

Jardas Totais 263 365 628 314,0 de média por jogo
Jardas Aéreas + Terrestres 187 345,5 532,5 266,3 de média por jogo
Jardas Aéreas 117 167 284 142,0 de média por jogo
Jardas Terrestres 70 178,5 248,5 124,3 de média por jogo
Jardas em Retornos 104 47 151 75,5 de média por jogo
Jardas Contra em Faltas 64 20 84 42,0 de média por jogo
Jardas A Favor em Faltas 54 11,5 65,5 32,8 de média por jogo
Jardas Contra em Sacks 18 0 18 9,0 de média por jogo

Jogadas Totais (All Snaps) 63 56 119
Jogadas (Passes e Corridas) 45 50 95
Corridas 16 33 49 53,3% do total de jogadas
Passes 26 17 43 46,7% do total de jogadas
Recepções 13 11 24 55,8% do total de passes
Incompletos 13 6 19 44,2% do total de passes
Quarterback Ra�ng 101,0 111,6 105,2

Jogadas com Perda de Jarda 5 8 13
Passes Incompletos | 0 Jarda 13 6 19
Jogadas entre 1 e 5 Jardas 11 15 26
Jogadas entre 6 e 10 Jardas 8 9 17
Jogadas entre 11 e 20 Jardas 4 8 12
Jogadas de mais de 20 Jardas 1 4 5

Jogadas com Perda de Jarda 12% 16% 14% do total de jogadas
Passes Incompletos | 0 Jarda 31% 12% 21% do total de jogadas
Jogadas entre 0 e 5 Jardas 26% 30% 28% do total de jogadas
Jogadas entre 6 e 10 Jardas 19% 18% 18% do total de jogadas
Jogadas entre 11 e 20 Jardas 10% 16% 13% do total de jogadas
Jogadas de mais de 20 Jardas 2% 8% 5% do total de jogadas

Média / Jogada 4,2 6,9 5,6 de média por jogada
Média / Corrida 4,4 5,4 5,1 de média por corrida
Média / Passe 4,5 9,8 6,6 de média por passe
Média / Recepção 9,0 15,2 11,8 de média por recepção

% de Passes 61,9 34,0 46,7% do total de jogadas
% de Corridas 38,1 66,0 53,3% do total de jogadas

Drives Totais 13 11 24
Touchdowns 5 4 9 38% do total de drives
Touchdowns Terrestres 2 2 4 44% do total de TDs
Touchdowns Aéreos 3 2 5 56% do total de TDs
Touchdowns ST + Defesa 0 0 0 0% do total de TDs
Field Goals Pró 1 2 3 13% do total de drives
Extra Points Good 3 4 7 88% do total de XPs
Extra Points No Good 1 0 1 13% do total de XPs
Conversão 2 PT Good 1 0 1 100% do total de conversões
Conversão 2 PT No Good 0 0 0 0% do total de conversões
Pontos / Drive (Geral) 2,9 3,1 3,0 de média de pontos por drive

Firstdowns Pró 8 13 21 10,5 de média por jogo
Punts 3 1 4 2,0 de média por jogo
Three / Four and Out 3 0 3 1,5 de média por jogo
Interceptações Sofridas 0 1 1 0,5 de média por jogo
Fumbles Perdidos 1 2 3 1,5 de média por jogo
Sacks Sofridos 3 0 3 1,5 de média por jogo

Snaps no Ataque 34 40 74 do total de snaps
Snaps na Defesa 11 10 21 do total de snaps
Snaps no Ataque 75,6% 80,0% 77,9% do total de snaps
Snaps na Defesa 24,4% 20,0% 22,1% do total de snaps

Kickoffs 3 6 9 do total de kickoffs
Touchback + Inside 20 6 4 10 do total de kickoffs
Percentual TB + IN 20 200,0% 66,7% 111% do total de kickoffs
Punts 3 1 4 do total de punts
Touchback + Inside 20 1 0 1 do total de punts
Percentual TB + IN 20 33,3% 0,0% 25% do total de punts

DEFESA
Pontos Sofridos 0 14 14 7,0 de média por jogo

Jardas Totais Sofridas -116 317 201 100,5 de média por jogo
Jardas Aéreas + Terrestres -48 151 103 51,5 de média por jogo
Jardas Aéreas Sofridas -1 98 97 94,2% do total de jardas aéreas X corridas
Jardas Terrestres Sofridas -47 53 6 5,8% do total de jardas aéreas X corridas
Jardas Contra em Retornos 0 178 178 89,00 de média por jogo
Jardas Contra em Faltas 5 40 45 22,50 de média por jogo
Jardas a Favor em Faltas 30 35 65 32,50 de média por jogo
Jardas a Favor em Sacks 43 17 60

Jogadas Totais (All Snaps) 48 46 94
Jogadas (Passes e Corridas) 36 37 73
Corridas 17 15 32 47,8% do total de jogadas
Passes 14 21 35 52,2% do total de jogadas
Recepções 10 8 18 51,4% do total de passes
Incompletos 4 13 17 48,6% do total de passes
Quarterback Ra�ng 39,6 33,5 17,9

Jogadas com Perda de Jarda 14 6 20
Passes Incompletos | 0 Jarda 4 13 17
Jogadas entre 0 e 5 Jardas 7 9 16
Jogadas entre 6 e 10 Jardas 0 9 9
Jogadas entre 11 e 20 Jardas 0 3 3
Jogadas de mais de 20 Jardas 0 1 1

Jogadas com Perda de Jarda 56% 15% 30% do total de jogadas
Passes Incompletos | 0 Jarda 16% 32% 26% do total de jogadas
Jogadas entre 1 e 5 Jardas 28% 22% 24% do total de jogadas
Jogadas entre 6 e 10 Jardas 0% 22% 14% do total de jogadas
Jogadas entre 11 e 20 Jardas 0% 7% 5% do total de jogadas
Jogadas de mais de 20 Jardas 0% 2% 2% do total de jogadas

Média / Jogada -1,3 4,1 1,4 jardas por jogada
Média / Corrida -2,8 3,5 0,2 jardas por corrida
Média / Passe -0,1 4,7 2,8 jardas por passe
Média / Recepção -0,1 12,3 5,4 jardas por recepção

Drives Contra 14 12 26
Touchdowns Sofridos 0 2 2 7,7% do total de drives
Touchdowns Terrestres 0 2 2 100,0% do total de TDs
Touchdowns Aéreos 0 0 0 0,0% do total de TDs
Touchdowns ST + Defesa 0 0 0 0,0% do total de TDs
Field Goals 0 0 0 0,0% do total de drives
Pontos / Drive (Geral) 0,0 1,2 0,5 de média de pontos por drive

Firstdowns Contra 0 6 6 0,23 de média por drive
Punts 10 1 11 42,3% do total de drives
Three / Four and Out 10 1 11 42,3% do total de drives
Interceptações Pró 0 4 4 15,4% do total de drives
Fumbles Recuperados 2 1 3 11,5% do total de drives
Sacks Pró 5 1 6 3 de média por jogo
Safetys 0 0 0

Snaps no Ataque 3 15 18
Snaps na Defesa 33 22 55
Snaps no Ataque 8,3% 40,5% 24,7% do total de snaps
Snaps na Defesa 91,7% 59,5% 75,3% do total de snaps

Kickoffs 0 3 3
Touchback + Inside 20 0 3 3
Percentual TB + IN 20 #DIV/0! 100,0% 100% do total de kickoffs
Punts 10 1 11
Touchback + Inside 20 0 0 0
Percentual TB + IN 20 0,0% 0,0% 0% do total de punts

  #1 Manaus #2 Galo TOTAL
MÉDIA / 
APROV.



CHANCE4LIFE
Muito mais que uma equipe esportiva, o T-Rex Futebol Americano é 

referência no Brasil para a modalidade, devido ao seu modelo de ad-

ministração e ações que realiza, que vão além da prática competiti-

va do futebol americano. Além do treinamento esportivo de alto 

rendimento, suas ações compreendem escolinha de futebol ameri-

cano, clínicas esportivas, eventos culturais e sociais que engajam 

toda a comunidade de Timbó (SC).

Através série Chance4Life foi possível contar a história e luta diária 

vivida pelos atletas do T-Rex Futebol Americano, suas conquistas, 

desafios e sua importante contribuição para o desenvolvimento de 

Timbó (SC) e região através do esporte.





Em Agosto de 2021 o T-Rex participou do vídeo clipe do artista Bryan 

Behr, através da música  “Agora eu tô de Pé”. 

O Clipe conta a história de jogador de futebol americano que luta para 

dar a melhor qualidade de vida para a sua filha ao mesmo tempo que 

busca ser um jogador de futebol americano de alto rendimento.

O clipe teve como ator principal o atleta Marcos Vinícius e a atriz mirim 

Rebecca Oribika.

Hoje, clipe conta com quase 700 mil visualizações no Youtube.

CLIPE
BRYAN BEHR
AGORA EU TÔ DE PÉ 





Habitualmente o T-Rex realiza campanha de apoio a causa.

Durante todo o mês de outubro, em parceria com a clínica Dr. Faz 

Saúde, toda torcedora do T-Rex teve 20% de desconto em exames 

preventivos e consultas.

Nosso objetivo foi de compartilhar informações e proporcionar 

maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contri-

buir para a redução da mortalidade.

OUTUBRO
ROSA



A equipe de marketing do T-Rex ajudou o atleta Glodie Biteke em 

uma ação entre amigos com o intuito de levantar recursos para cus-

teio do tratamento, pós AVC de sua mãe.

A ação entre amigos obteve sucesso e o atleta Biteke conseguiu 

ajudar a sua mãe, que vem se recuperando a cada dia. 

AÇÃO ENTRE
AMIGOS DO
BITEKE



A geração de conteúdo envolvente e conectado entre diversas 

ações complementares e diversificadas, tudo num intuito de surpre-

ender e engajar nossos fãs. T-Rex é a base do conteúdo, onde tudo 

nasce e se desenvolve para as demais vertentes

.

O trabalho de mídia realizado no ano de 2021 teve surpreendentes 

resultados por tudo o que já fora relatado nos contextos acima, 

sobretudo pela dinâmica e variedade de atividades desenvolvidas. 

Resumidamente, atingimos ótimos resultados de mídia provenien-

tes dos campeonatos em que participamos, ações sociais, eventos e 

integrações patrocinadores que se dispuseram a interagir com 

nossas equipes de marketing, comunicação e eventos.

MARKETING

T-REX EM
NÚMEROS

14.500

22.100
SEGUIDORES NO INSTAGRAM

SEGUIDORES NO FACEBOOK





CLIPAGEM
E MÍDIA
Mesmo com uma temporada atípica, em 2021 tive-

mos um ano movimentado, trazendo mídia espon-

tânea e reconhecimento para o T-Rex. Através do 

trabalho do assessor de imprensa Richard Ferrari, 

conseguimos um ótimo alcance de mídia.

17
RELEASES
ENVIADOS

109
MATÉRIAS

PUBLICADAS





// DESENVOLVIDO POR


