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São Paulo, 10 de novembro de 2017. 
 
A SELJ 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo 
Relatório de cumprimento do objeto –ITF Seniors São Paulo – Internacional 2017  Processo n° 
1200/2017 
 
Prezados. 
 
Venho através deste ofício comunicar o fim do projeto ITF Seniors São Paulo – Internacional 
2017 - Processo nº 1200/2017 que ocorreu em 1 única etapa no Esporte Clube Pinheiros, um 
dos mais tradicionais clubes do Brasil. O período de realização ocorreu entre os dias 23 a 29 de 
outubro de 2017. O torneio, que foi chancelado pela Federação Internacional de Tênis e pela 
Confederação Brasileira de Tênis, teve a disputa das chaves de simples e de duplas, sendo 
realizados nas categorias seniors, masculino e feminino, com a presença de jogadores entre 35 
a 85 anos. 
 
Tivemos a presença de tenistas de diversos estados brasileiros ( São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia entre outros) bem como a 
participação de tenistas de várias cidades do interior de São Paulo e atletas representando 
outros países tais como; Estados Unidos, Portugal, Itália e México 
 
O torneio distribuiu importantes pontos no ranking mundial, nacional e paulista, estando 
classificado no grau G2, considerado um dos mais importantes torneios do calendário de 
eventos da ITF/CBT/FPT. 
 
A maior parte dos inscritos estavam representando o Estado de São Paulo que contou com 
atletas de várias cidades, como por exemplo; São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 
Bauru, Limeira, Santos, Guarujá, Campinas, Santo André, São Caetano, São José dos Campos, 
Americana, dentre outros. 
 
No Brasil, até a presente data, foram realizados 5 torneios internacionais chancelados pela 
Federação Internacional de Tênis/Confederação Brasileira e mais 2 estão programados para 
ocorrerem em novembro. Desses somente 1 acontece no Estado de São Paulo, o ITF Seniors 
São Paulo – Internacional 2017. Muitos tenistas paulistas/paulistanos não possuem condições 
financeiras para viajar e somente competem nesse único torneio que realizamos. Muito pouco 
para um Estado como São Paulo que possui o maior número de tenistas confederados no país. 
 
Para realizar torneios deste porte, que valem pontos para os rankings mundial e nacional, o 
organizador obrigatoriamente deve atender aos pre requisitos mínimos exigidos pela 
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Federação Internacional de Tênis e, somente após comprovar sua capacidade técnica para a 
Confederação Brasileira de Tenis, comprovando ter condições técnicas e financeiras para 
atender as exigências da Federação Internacional de Tênis o organizador tem o aval para 
executar o torneio. 
 
Para os tenistas paulistas o torneio foi muito importante, com campeonatos deste nível os 
jogadores podem alcançar um ranking mais alto e disputar os principais torneios do mundo. Os 
jogadores que representaram o Estado de São Paulo tiveram a oportunidade de jogar em casa 
e medir forças com tenistas de vários estados/países 
 
Os jogos tiveram um excelente público, por dia foram contabilizadas mais de 600 pessoas em 
média assistindo as partidas que ocorreram durante os períodos matutinos, vespertinos e 
noturnos. No sábado e domingo este número alcançou facilmente 1.000 pessoas que 
acompanharam rotativamente o torneio. 
 
 Todos os jogos contaram com árbitros e boleiros, com certeza um diferencial se compararmos 
com os outros torneios que ocorrem para esta categoria no Brasil. 
 
Os finalistas nas categorias simples e duplas receberam troféus que continham as logomarcas 
dos patrocinadores, Governo do Estado de São Paulo/Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte/Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. 
 
Realizamos clínicas de tênis para alunos de escolas públicas, sendo a maioria os próprios 
boleiros que participaram do dia a dia do campeonato. Foi um dia especial para estes jovens já 
que puderam receber dicas de professores de tênis com larga experiência no ensino do tênis. 
 
As quadras estavam devidamente estampadas com as placas de comunicação visual dos 
patrocinadores, Governo do Estado de São Paulo/Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte/Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo e órgãos que regem 
o tênis mundial, nacional e estadual, além de placares, com o nome e estado/país de cada 
jogador, para que o público pudesse acompanhar o desenvolvimento dos jogos, mesas e 
bancos para os jogadores, cadeiras especiais para a arbitragem e estruturas de suporte as 
peças de comunicação visual, garantindo desta maneira um perfeito atendimento a jogadores 
e árbitros. 
 
Fora das quadras contávamos com quadros de chaves, que demonstrava o chaveamento e 
resultado dos jogos de todas as categorias, os back drops para as entrevistas e premiação dos 
finalistas e com placas indicativas desde a entrada do clube até as proximidades dos locais dos 
jogos, todas devidamente com as logomarcas dos patrocinadores, Governo do Estado de São 
Paulo/Lei Paulista de Incentivo ao Esporte/Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado 
de São Paulo 
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Toda a comunicação visual foi previamente aprovada e seguimos fielmente o plano de 
comunicação visual aprovado. 
 
Diariamente os jogadores receberam bolinhas e água para os treinos e jogos e tinham a 
disposição fisioterapeutas, massagista e médicos que estavam presentes desde o início dos 
jogos até 1 hora depois do último jogo.  
 
Todos os jogos começaram com bolas novas, dando um diferencial para o torneio. 
 
Uma ambulância estava à disposição dos jogadores, staff e público, desde o início do torneio 
até o término para fazer o atendimento necessário caso houvesse a necessidade. 
 
Os tenistas que estevam hospedados no hotel oficial do torneio tinham a disposição 
transporte diariamente, saindo em vários horários. Os prestadores de serviço e a equipe 
operacional também utilizaram o transporte diariamente. 
 
Próximo as quadras de jogos/treinos foram montadas 6 salas operacionais que atenderam as 
necessidades dos torneios. Tivemos a sala de arbitragem, sala de jogadores, sala médica, sala 
operacional, sala do encordoador/depósito e sala de imprensa. Todas dispunham de mobília, 
ar condicionado e elétrica. 
 
Vale lembrar que tivemos tenistas de vários países que fizeram um importante intercambio 
tenístico com nossos atletas. Além dos tenistas os árbitros e pessoal do staff puderam ter a 
experiência de trabalhar em um evento chancelado pela Federação Internacional de Tênis. 
 
As exigências para atender a eventos deste porte não são poucas e exigem o conhecimento 
total das regras do tênis. Todos os profissionais envolvidos com o projeto trabalharam com 
afinco e dedicação, dando todo o suporte necessário para o torneio ser bem avaliado pelo 
árbitro geral. 
 
O projeto teve uma boa cobertura da mídia ( reportagens e links anexos a este relatório). Este 
resultado com a mídia devemos dar crédito a agência de notícias contratada que mostrou 
muita competência ao levar importantes veículos de comunicação para a cobertura do torneio. 
 
A agência também foi responsável pela criação da identidade visual do projeto e pelo 
fornecimento do fotógrafo que acompanhou o dia a dia do campeonato, registrando fotos dos 
jogos e da estrutura do torneio. 
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Este projeto teve a sua execução em sua plenitude, a realização ocorreu conforme o plano de 
trabalho aprovado. Tivemos uma média de público de 600 pessoas por dia, demonstrando o 
interesse que o projeto gerou nas pessoas que moram no local ou que estavam de passagem. 
 
Os objetivos inicialmente previstos foram amplamente alcançados, com a difusão da 
modalidade Tênis de Quadra, em especial as categorias acima dos 35 anos. 
 
Todos os Impactos e Benefícios previstos no Plano de Trabalho foram plenamente alcançados. 
 
Outro fato relevante e que deve ser chamado a atenção é de que não houve nenhum 
acontecimento fortuito que prejudicasse o bom andamento das atividades esportivas. 
 
 A logística funcionou muito bem, todos os envolvidos na execução do projeto conseguiram 
realizar suas tarefas com êxito.  
 
Vale lembrar que estavam presentes vários jogadores com seus acompanhantes e em áreas de 
grande fluxo de pessoas, com uma média de 600 pessoas (público) por dia assistindo aos jogos 
durante a semana.  O projeto/torneio transcorreu em clima de total tranquilidade para os 
participantes, suas comissões técnicas e público. 
 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 

 
Otavio Antonio Della 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


