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RELATÓRIO DE GESTÃO

O presente relatório se propõe a apresentar as ações realizadas pelo Instituto Tênis em todos os projetos e atividades
executados ao longo dos últimos anos. Além dos três projetos de continuidade que realizamos– Projeto Equipe de
Treinamento; Projeto Competições e Projeto Massificação – o Instituto Tênis iniciou o programa Sócio IT, criou a
Academia IT e capacitou professores de educação física para disseminar o tênis nas escolas, parques e praças públicos e
beneficiou diversas crianças diretamente e indiretamente através das ações de seus projetos veiculados à Lei de
Incentivo ao esporte.

O ano de 2018 foi marcado por uma expressiva repercussão no caráter competitivo – sendo o Centro de Treinamento da
América Latina que mais levou atletas para as disputas de Grand Slans Juvenis – assim como no caráter social – no qual
tivemos a história do Pablo, atleta do Projeto Massificação, sendo repercutida em território nacional, mudando a
realidade do jovem carente de Brasília. Além disso, a entidade realizou parcerias com alguns clubes espalhados pelo
Brasil, ajudando-os à estruturar suas escolinhas de treinamento, sem cobrar nada por isso.

Em 2019, a entidade continuou tendo um excelente desempenho esportivo – com títulos de torneios profissionais, além
do primeiro título de Grand Slam (Matheus Pucinelli em Roland Garros). O surgimento da Academia IT, em Fevereiro,
permitiu que dezenas de novos atletas pudessem treinar na entidade com a mesma equipe multidisciplinar e
infraestrutura disponibilizada para os atletas de alto rendimento. Na Massificação, a entidade continuou apresentando a
modalidade para milhares de crianças ao redor do Brasil, possibilitando também que centenas dessas crianças
pudessem praticar regularmente o esporte.

Em 2020, por conta da pandemia do Corona Vírus, as ações foram comprometidas. Porém, mesmo assim, a entidade
teve excelente desempenho esportivo com conquistas de João Reis em torneio profissional e de Olívia Carneiro no
Banana Bowl - principal torneio infanto-juvenil do país. Através da rede de parceiros do projeto Massificação e da
parceria com a LATAM, a entidade conseguiu distribuir mais de 60 toneladas de alimentos e material de limpeza para 14
cidades nas 5 regiões do país.



RELATÓRIO DE GESTÃO

Mensagem do Diretor Executivo

Em nome do Instituto Tênis, com muita satisfação, apresento nosso 
Relatório de Gestão Técnica. Reflete as nossas atividades do dia a dia aonde 
o intuito é sempre buscar a contínua evolução técnica, tática e 
comportamental dos nossos atletas. Quero, em nome de todo o time, 
agradecer imensamente o apoio destinado ao projeto ao longo dos últimos 
anos. Muito obrigado a todos que de uma forma ou outra se desdobraram 
para fazer nosso trabalho possível sabendo que ainda tem muito por vir.

Raphael Barone
Diretor Executivo do Instituto Tênis



PROJETO MASSIFICAÇÃO

Contextualização

• Objetivo: ampliar a base de tenistas do Brasil, utilizando o tênis como 
agente de transformação social

• Iniciado em 2014, o projeto já esteve presente em mais de 20 cidades nas 
5 regiões do país

• Beneficiou cerca de 42 mil crianças somando projetos estaduais e 
federais

• Atualmente, o projeto está oficialmente – através do projeto de Lei de 
Incentivo ao Esporte - em 10 escolas, 10 Centros, duas ONGs, dois 
Centros Comunitários e 4 clubes/academias, além de outros locais de 
execução

• Núcleos Oficiais 2020: Barueri/Santana de Parnaíba, Brasília, Porto Alegre 
e Recife.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: globoesporte.com / título: Tenista do Sol nascente improvisa quadra no quintal de casa | data: 26 de novembro de 2018

clique aqui para visualizar a reportagem

https://globoesporte.globo.com/df/noticia/tenista-do-sol-nascente-improvisa-quadra-no-quintal-de-casa.ghtml


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: globoesporte.com / título: Conheça a história do menino Pablo, o morador da maior favela do DF que comoveu até Federer| data: 24 de dezembro de 2018

clique aqui para visualizar a reportagem

https://globoesporte.globo.com/tenis/noticia/conheca-a-historia-do-menino-pablo-de-9-anos-morador-do-sol-nascente-que-comoveu-ate-federer.ghtml


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: Band Cidade | Entrevista com Pablo Nunes (a partir dos 24:22min) data: 27 de janeiro de 2020

clique aqui para visualizar a reportagem

https://www.youtube.com/watch?v=PeZSrFDamco&t=1506s


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: Estado de S. Paulo | título: Família de Maria Esther Bueno faz parceria com Instituto Tênis | data: 22 de novembro de 2018

clique aqui para visualizar a reportagem

https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,familia-de-maria-esther-bueno-faz-parceria-com-instituto-tenis,70002617607#:~:text=Um%20dos%20%C3%ADcones%20do%20t%C3%AAnis,em%20crian%C3%A7as%20de%20baixa%20renda.


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: Band Sports | Instituto Tênis faz parceria para promover o esporte no país | data: 23 de novembro de 2019

clique aqui para visualizar a reportagem

https://bandsports.band.uol.com.br/videos/16573070/instituto-tenis-faz-parceria-para-promover-o-esporte-no-pais.html


DOAÇÕES EM PARCERIA COM A LATAM

A LATAM Airlines Brasil e o Instituto Tênis firmaram uma parceria no combate à pandemia. Até a 
metade de Agosto, a empresa já havia doado 63,7 toneladas de alimentos e materiais para o 

Instituto Tênis, que coordenou essas doações em 14 cidades do Brasil.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: Tenis Brasil| título: Academias de tênis doam 2 toneladas de alimentos| data: 26 de maio de 2020

clique aqui para visualizar a reportagem

https://tenisbrasil.uol.com.br/noticias/77001/Academias-de-tenis-doam-2-toneladas-de-alimentos/:~:text=Rio%20de%20Janeiro%20(RJ)%20%2D,t%C3%AAnis%20no%20Rio%20de%20Janeiro.


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mídia: portal R7 | título: Instituto de Tênis muda vida de crianças que sofrem com autismo | data: 1 de abril de 2020

clique aqui para visualizar a reportagem

https://virtz.r7.com/instituto-de-tenis-muda-vida-de-criancas-que-sofrem-com-autismo-17042020


CONQUISTAS ATLETAS IT

Títulos por categoria – 2018 e 2019

Sub 14 Sub 16 Sub 18 Profissional

COPA GUGA KUERTEN (SIMPLES FEMININO)
BANANA BOWL

(DUPLAS FEMININO)
ROLAND GARROS- ITF JA
(DUPLAS MASCULINO)

FUTURE VILLA DEL DIQUE 
U$D 15.000

(SIMPLES FEMININO)

COPA GUGA KUERTEN
(DUPLAS FEMININO)

CAMPEONATO JUVENIL DE TENIS DE 
PORTO ALEGRE - COSAT

(DUPLAS FEMININO)

PLOVDIV CUP - ITF G1 
(DUPLAS MASCULINO)

FUTURE CURITIBA - U$D 25.000 
(SIMPLES MASCULINO)

PUNTA DEL ESTE - COSAT
(DUPLAS FEMININO)

GUAYAQUIL BOWL - COSAT
(SIMPLES FEMININO)

URUGUAY BOWL - ITF G2 
(SIMPLES MASCULINO)

FUTURE LITHUÂNIA - U$D 15.000 
(DUPLAS MASCULINO)

BAHIA JUNIORS CUP
(SIMPLES MASCULINO)

PASCUAS BOWL - COSAT
(SIMPLES MASCULINO)

MENDOZA OPEN - ITF J3
(SIMPLES MASCULINO)

FUTURE CANCUN - U$D 15.000 
(SIMPLES MASCULINO)



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mídia: Super Esportes | título: Pernambucano João Lucas Reis vence Thiago Wild e é campeão do Future de Curitiba| data: 1 de abril de 2020

clique aqui para visualizar a reportagem

https://www.pe.superesportes.com.br/app/noticias/tenis/2018/05/20/noticia_tenis,52372/pernambucano-joao-lucas-reis-vence-thiago-wild-e-e-campeao-do-future-d.shtml


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mídia: Portal Tênis Brasil| título: Pucinelli, campeão dos 18 anos do Uruguai Bowl  data: 22 de outubro de 2018

clique aqui para visualizar a reportagem

https://tenisbrasil.uol.com.br/noticias/62882/Pucinelli-campeao-dos-18-anos-do-Uruguai-Bowl/?fb_comment_id=2389449847736091_2389836061030803


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: globoplay | Campineiro Matheus Pucinelli vence a categoria juvenil de duplas em Roland Garros | data: 10 de junho de 2019

clique aqui para visualizar a reportagem

https://globoplay.globo.com/v/7682298/


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

mídia: Folha de S. Paulo | No tênis, formadores tentam ir além de fenômenos pontuais no Brasil data: 15 de março de 2020

clique aqui para visualizar a reportagem

https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2020/03/no-tenis-formadores-tentam-ir-alem-de-fenomenos-pontuais-do-brasil.shtml


Pedro Fiuza
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