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1. Apresentação 

 

A Associação Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental – ALDEeA 

apresenta, através deste relatório, a prestação de contas da 30ª edição do Campeonato 

Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre 2013. O torneio foi realizado em Porto Alegre/RS, 

entre os dias 16/03 a 24/03/2013 nas sedes da Associação Leopoldina Juvenil e Sociedade de 

Ginástica Porto Alegre.  

 

2. Objetivos 
 

 

Objetivo Geral: 

 

O referido projeto atingiu os objetivos e necessidades estabelecidos com a presença dos 

melhores atletas do Brasil e do Mundo, da categoria juvenil 10 a 18 anos, no que se refere ao 

custeio de suas despesas.  

O evento contou com o apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que elevou o 

campeonato a patamares nunca antes alcançados. Com organização primorosa e 

profissional, o Cameponato Juvenil de Tênis de Porto Alegre foi um sucesso, atendendo a 

todos os seus públicos de interesse e com todos os objetivos alcançados. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Solidificar o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, junto às maiores e 

melhores competições das categorias de 10 a 18 anos do mundo, que são: Wimbledon (Inglaterra), 

Roland Garros (França), US Open e Orange Bowl (Estados Unidos), Australian Open (Austrália), 

Itália Open (Itália,) Osaka Cup (Japão) e Casablanca Cup (México). 

Houve a melhora na qualidade técnica e organizacional devido à demonstração de 

interesse dos competidores de alto nível em participar das competições, conforme 

material da assessoria de imprensa em anexo a este relatório.  

A parceria com o ME nos possibilita qualificar e melhorar as competições das 

categorias de 12 a 18 anos do mundo. Desenvolvemos e incentivamos o esporte, 

através do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, com a 

presença dos melhores atletas do Brasil e do Mundo.  
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2. Fortalecer a imagem do Brasil como referência na organização de competições 

internacionais de tênis. 

A realização do campeonato e as condições técnicas de nível excelente de toda a 

estrutura apresentada para a competição possibilitou integração dos tenistas e a 

melhoria técnica de todos os demais competidores, pela convivência, troca de 

informações e conhecimento, gerando assim o fortalecimento da imagem do Brasil 

no intercâmbio esportivo internacional da categoria. 

 

3. Oferecer aos atletas brasileiros uma melhor oportunidade de pontuarem no ranking mundial 

dentro do Brasil e, consecutivamente, uma melhor oportunidade de disputarem vaga na Equipe Sul-

americana Juvenil de Tênis. 

O desenvolvimento do esporte se da através da realização de competições e de um 

padrão de qualidade capaz de alavancar o esporte para níveis e patamares técnicos 

e competitivos bons. Estes resultados são alcançados com a realização de eventos 

de nível competitivo e técnico como o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de 

Porto Alegre.   

Os resultados obtidos nestas competições garantem melhores oportunidades aos 

atletas que buscam pontuação no ranking mundial e disputarem vaga na Equipe 

Sul-americana Juvenil de Tênis. Comprovando assim, os atributos do esporte no 

desenvolvido do Estado do Rio Grande do Sul. (comprovação) 

 

4. Oferecer aos atletas brasileiros a melhor oportunidade de intercâmbio esportivo 

internacional, que uma competição deste porte pode proporcionar em território brasileiro. 

O evento possibilitou esta integração entre os tenistas, pela troca de informações e 

conhecimento, gerando a oportunidade de intercâmbio esportivo internacional 

proporcionado ao território brasileiro e incentivando os atletas nacionais a se 

dedicarem mais ao esporte e se tornarem ícones a nível mundial. 
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5. Desenvolver e incentivar a prática do tênis por todo o Estado do Rio Grande do Sul e país, 

visando à ampliação da participação nas competições e o desenvolvimento do esporte. 

 O desenvolvimento e incentivo na pratica do esporte foi proporcionada e percebida 

pelos bons resultados que o evento agregou aos participantes e públicos presentes. 

Mantendo a imagem dos valores da ALDEeA em ampliar o engajamento de todos os 

envolvidos e interessados pelo esporte. Prova deste desempenho está presente nas 

matérias coletadas pela assessoria de imprensa em anexo. 

  

6. Solidificar o Rio Grande do Sul como um dos principais polos da prática do tênis no Brasil. 

Foi possível promover o Estado do Rio Grande do Sul, com a participação de 

tenistas e o público em geral. Estes tenistas, suas famílias e acompanhantes 

consomem hotel, transporte, restaurantes, lazer, entretenimento, etc.  

 

7. Selecionar os campeões do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, e 

os melhores atletas das categorias participantes.  

ATLETAS CAMPEÕES: 

 

SIMPLES MASCULINO  SIMPLES FEMININO 

18 anos - Gianluigi Quinzi (ITA)  
16 anos - José Evaldo da Silva Neto (BRA)  
14 anos - Gabriel Decamps (BRA)  
12 anos (1) - Matheus Almeida (SP)  
12 anos (2) - Guilherme Oliveira (SP)  
10 anos - Pedro Boscardin Dias (SC)  

18 anos - Varvara Flink (RUS) 
16 anos - Luisa Stefani (BRA) 
14 anos - Thaisa Pedretti (BRA) 
12 anos (1) - Laura Wayerbacher (RS) 
12 anos (2) - Isabela Mercante (RS) 
10 anos (chave de todas contra todas) - Campeã: Erica 
Bogarin (SP); Vice: Pamela Medeiros 
 

 

DUPLAS MASCULINO DUPLAS FEMININO 

18 anos - Orlando Luz/Marcelo Z. da Silva (BRA)  
16 anos - Manuel Arias (COL)/Juan Rosas (PER) 
14 anos - Tomaz Etcheverry/Matias Otegui (ARG) 
12 anos - Matheus Almeida / Jhonn Gusman (SP) 

18 anos - Alejandra Cisneros/Victoria Rodriguez (MEX) 
16 anos - Lara Escauriza (PAR) / Florência Rossi (URU) 
14 anos - Thaisa Pedretti (BRA)/Ariana Stagni (PAR) 
12 anos - Laura Wayerbacher / Rafaela Manfrin (RS) 
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8. Proporcionar ao tênis um aumento e diversificação de seus praticantes e admiradores. 

Ao realizar competições de alto nível técnico e organizacional, é proporcionado ao 

público presente, seja ele totalmente alheio ao esporte ou de alguma forma 

vinculado aos competidores (amigos, parentes, colegas, etc.), que conheçam e 

tomem contato com o tênis, desenvolvendo e motivando ainda mais a arte de 

praticar o esporte. A movimentação através das competições motiva a iniciação de 

novos praticantes e também incentiva atletas que ainda não participam de 

competições a treinarem mais e melhor a partir dali.  

 

9. Promover a cidade sede do evento, aquecendo a economia local. 

Foi possível promover a cidade sede do evento, Porto Alegre, com a participação de 

atletas e público em geral. Podendo-se perceber pelos presentes na competição e 

pelo consumo de hotéis, transportes, restaurantes e afins possibilitando o 

aquecimento da economia local. 

 

10. Levar entretenimento, lazer, promover saúde, alegria, diversão, emoção entre outros 

atributos do esporte para os espectadores, população local e os participantes. 

Em edições anteriores, o evento contou com o apoio da Lei Federal de Incentivo ao 

Esporte, que elevou o campeonato a patamares nunca antes alcançados. Com 

organização primorosa e profissional, o evento foi um sucesso, atendendo a todos 

os seus públicos de interesse e com todos os objetivos alcançados. Nesta edição 

não foi diferente, proporcionamos momentos de plena satisfação a todos os 

envolvidos e população presente ao evento. 

 
3. Atividades Realizadas e metas Alcançadas 
 

Metas Qualitativas: 
 
- Fortalecer a imagem do Brasil como referência na organização de competições 
internacionais de tênis. 

A realização do campeonato possibilitou integração dos tenistas e a melhoria 

técnica de todos os demais competidores, pela convivência, troca de informações e 

conhecimento, gerando assim o fortalecimento da imagem de Brasil no intercâmbio 
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esportivo internacional da categoria, conforme demonstra material da assessoria de 

imprensa em anexo. 

 
- Promover a melhoria técnica e competitiva dos atletas brasileiros que representarão o 
Brasil na equipe Sul-Americana que participará de competições mundiais na Europa. 

O esporte vem se expandindo ao longo do tempo e está ganhando espaço, 

incentivando os competidores a participar de eventos como o Campeonato 

Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre para possivelmente competirem 

mundialmente. Por isso, foi possível desenvolvendo a melhoria técnica e competitiva 

dos atletas brasileiros que representarão o Brasil na equipe Sul-Americana. (Falta 

comprovação do desenvolvendo da melhoria técnica). 

 
- Promover a melhoria na pontuação do ranking internacional de atletas brasileiros. 

Os resultados obtidos em competições como o Campeonato Internacional Juvenil de 

Tênis possibilitam garantir melhores oportunidades aos atletas que buscam 

pontuação no ranking internacional. (Falta comprovação da melhoria na pontuação 

do ranking internacional de atletas brasileiros). 

 
- Fomentar a Economia, Turismo e geração de empregos em Porto Alegre, sede do evento. 

A economia se aquece pelos hotéis, restaurantes, pessoal envolvido direto e 

indiretamente com a realização do evento e nas divulgações das mídias que criam o 

engajamento da competição e mobilizam as pessoas para fazerem parte desta 

realização. 

 
- Gerar legado esportivo desenvolvendo a cultura esportiva dos praticantes, bem como o 
nível técnico dos atletas. 

Gerar legado esportivo é fundamental para o processo de desenvolvimento de 

qualquer modalidade esportiva. Normalmente, os atletas brasileiros viajam para a 

Europa, onde acontece às competições mais importantes do calendário mundial, o 

que agrega conhecimento, experiência, porém o custo deste legado é muito alto e 

através de competições como o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de 

Porto Alegre atletas que não possuem condições financeiras elevadas podem 

destacar seu potencial, incentivar novos atletas, desenvolver a cultura esportiva e o 

nível técnico. (Falta comprovação do nível técnico dos atletas). 
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Indicadores: 
- Relatório da diretoria técnica, avaliando a evolução técnica e comportamental dos atletas; 

Após a realização do evento a diretoria técnica avaliou com conclusões positivas a 

evolução dos atletas competidores. (Falta relatório por escrito da diretoria técnica). 

 
- Ranking dos atletas antes e depois do inicio do projeto; anexo. 
 
 

 

- Relação dos torneios e competições que os atletas participam fora do estado e suas 
colocações, inserindo um quadro percentual comparativo de quantidades com resultados. 

Torneios e competições que os atletas ganhadores do Campeonato Internacional 

Juvenil de Tênis participam e/ou participaram fora do estado no ano de 2013: 

 

Luisa Stefani Banana Bowl I Copa Sultana-Mayaguez  I Barbados Junior  International 

Thaisa Pedretti Asuncion Bowl I Banana Bowl I Laura Wayerbacher 

Laura Wayerbacher Sul-Brasileiro I Circuito Correios  

Isabela Mercante Circuito de Tênis escolar e universitário 

Orlando Luz  ITF GUAYAS I Copa Condor de Plata I Copa Barranquilla 

Marcelo Zormann Banana Bowl I Copa Barranquilla 

Rafaela Manfrin Circuito de Tênis escolar e universitário 

 

Os resultados e incentivo para o desenvolvimento dos atletas foi satisfatório devido 

à procura em competirem fora do estado, porém visamos fomentar ainda mais os 

novos atletas a competires em suas categorias em busca de títulos a nível Brasil e 

Mundial. 

 
Metas Quantitativas: 
- Superar o número de participantes das últimas edições do Campeonato Internacional 
Juvenil de Tênis de Porto Alegre.  

(Falta número de participantes das edições anteriores). Neste ano (2013) pode-se 

identificar cerca de 2.500 pessoas diárias e 5.000 pessoas nas finais.  
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- Aumento no número de novos atletas, visando o desenvolvimento e perpetuação das 
atividades tenísticas no País.  

O objetivo era aumentar o número de novos atletas, porém devido a outros 

concursos existentes no Brasil, outros interesses de maior importância dos atletas 

houve cerca de 350 atletas brasileiros inscritos e cerca de 170 estrangeiros. As 

partidas ocorreram nas quadras de saibro da Associação Leopoldina Juvenil e da 

Sociedade de Ginástica Porto Alegre – Sogipa. 

 
- Aumentar o número de público presente em eventos de tênis no país.  

Foram cerca de 2.500 pessoas diárias no decorrer do evento e cerca de 5.000 

pessoas participantes nas finais do campeonato. Foi possível perceber o aumento 

gradual a cada etapa da competição. Resultando na percepção do interesse das 

pessoas em participar de eventos de tênis. 

 
- Classificar o maior número possível de tenistas brasileiros na equipe Sul-Americana que 
participará de competições mundiais na Europa.  

O evento possibilitou integração entre os tenistas, pela troca de informações e 

conhecimento, gerando a oportunidade de intercâmbio esportivo internacional 

proporcionado ao território brasileiro e incentivando os atletas nacionais a se 

dedicarem mais ao esporte e se tornarem ícones a nível mundial.  

No ícone (Verificação da composição da equipe Sul-Americana), abaixo, verifica-se 

os atletas que foram classificados para representar o Brasil na Sul-Americana e que 

participaram do Campeonato Internacional 2013.  

 
- Beneficiar cerca de 700 atletas brasileiros com o intercâmbio esportivo que o evento 
oportunizará.  

Houve cerca de 350 beneficiados brasileiros e 170 a nível mundial. Em função de 

outros eventos ou questões particulares dos atletas por vez não alcançamos o 

marco de 700 atletas brasileiros beneficiados, mas acreditamos ser possível 

alcançar este número nas próximas competições devido à percepção no aumento 

do público presente decorrer do evento.  

 
- Beneficiar cerca de 50 oficiais brasileiros com o intercâmbio esportivo que o evento 
oportunizará. 
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Foram 58 oficiais beneficiados com intercâmbio esportivo. O objetivo é sempre 

oportunizar este beneficio para novos oficiais o que possibilita um intercambio 

interativo a diversas pessoas, conforme controle de recursos humanos em anexo a 

este relatório. 

 
Indicadores: 
- Relação do número de inscritos em comparação com edições anteriores; 

As edições anteriores contaram com cerca de 700 inscritos, nesta competição 

tivemos um número menor ao esperado, cerca de 500 inscritos. Porém tivemos um 

marco no número de pessoas presentes no evento o que possibilita um maior 

número de inscritos nas próximas competições. 

 
- Quadro comparativo de torneios de tênis, quantidade de público espectador e atletas 
inscritos em clubes e federações, antes e depois do projeto; 

Tanto antes, quanto depois do projeto o público espectador e competidores se 

mantem, mas com a ajuda da imprensa percebemos a possibilidade de aumentar 

este número. Tendo uma expectativa de mais competidores inscritos nos próximos 

eventos. O aumento gradativo do público presente e a geração de novos eventos da 

categoria estão em expansão no estado, temos esta percepção com o surgimento 

da Copa Farroupilha de Tênis, uma competição de alto nível na capital gaúcha. 

Os projetos que incentivam o esporte do tênis estão em constante desenvolvimento, 

e podemos perceber que a cada ano está mais dinâmica a procura entre os jovens 

admiradores do esporte.  

 

Competições que ganham força no Estado: 

Circuito S.C.S de Tênis Gaúcho:  “A terceira etapa do Circuito S.C.A. de Tênis 

Gaúcho promete reunir mais de 200 tenistas de vários clubes, associações e 

academias nas quadras da Sogipa, em Porto Alegre, durante os dias 14, 15 e 16 de 

junho. Em 2012, nada menos que 270 jogadores participaram da competição, 

número que pode se repetir neste ano.” Fonte: http://www.cbt.esp.br 

Copa Farroupilha de Tênis: “A nova competição já tem data e local agendados: será 

nas quadras da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, de 24 a 28 de julho, e 

http://www.cbt.esp.br/
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contará pontos como um evento do chamado G1 Nacional, uma das mais altas 

graduação do circuito brasileiro.” Fonte: http://www.quadraeventos.com.br 

Circuito de Tênis Escolar e Universitário: “Com o objetivo de promover a união entre 

esporte e educação, o Circuito de Tênis Escolar e Universitário realiza este ano sua 

quarta edição. Além do Rio Grande do Sul, as seletivas estaduais entre estudantes 

de instituições de ensino público e particular ocorrem ainda no Paraná, na Bahia, em 

São Paulo e no Rio de Janeiro.” Fonte: www.escolaruniversitario.com.br 

 
- Pesquisa referente à iniciativa de organização e execução de eventos da modalidade 
junto ao público espectador e participante; 

Foi possível perceber, através da repercussão do evento na imprensa que a 

modalidade do tênis está em constante desenvolvimento. A partir destes resultados 

percebe-se também a boa conduta que o evento gerou para os competidores de 

tênis tanto a nível Brasil quanto a nível mundial. Ampliando a participação nas 

competições e o desenvolvimento da modalidade. Como comprovações têm no 

calendário do esporte no estado uma nova competição, a Copa Farroupilha de 

Tênis, que será sediada nas quadras da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, e 

contarão pontos como um evento do chamado G1 Nacional, uma das mais altas 

graduações do circuito brasileiro. Comprovação deste legado em anexo aos 

resultados da assessoria de impressa. 

 
- Verificação da composição da equipe Sul Americana. 

Atletas que foram classificados para representar o Brasil na Sul Americana ou em 

outras competições mundiais e que participaram do Campeonato Internacional 

2013: 

Sul Americano - 18 anos Sul Americano - 16 anos Sul Americano - 14 anos 

João Walendowsky Orlando Luz Gabriel Decamps 

Marcelo Zormann da Silva Jose Evaldo Neto Lucas Cruz 

Leonardo Telles Fernando Yamacita Igor Gimenez 

João Lucas Menezes Leticia Vidal Thaisa Pedretti 

Orlando Luz Julia Gomide Luiza Braghini 

Carolina Alves 

Julia Gomide 

Gabriel Hocevar 

Luisa Stefani  

http://www.quadraeventos.com.br/
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Ingrid Martins 

 


