


Atributos do 
Tênis de Mesa



São 107 marcas aprovadas pela ITTF de borracha para raquete, 

com quase 1400 modelos diferentes.

O tênis de mesa é considerado 

um “xadrez na velocidade da 

luz”



O gasto calórico com o 

tênis de mesa é maior do 

que a hidroginástica e o 

surfe, por exemplo.



Uma bolinha de tênis de 

mesa pode atingir até 

200km/h



“Precisão é a capacidade que o 

indivíduo possui de executar 

corretamente um movimento 

técnico.”





• 2° esporte mais praticado no País, segundo o Atlas 
do Esporte – 12 milhões;

• Novo estudo, verificou 24 milhões de praticantes 
(Modalidade Lazer) – levantamento feito pela venda 
de mesas;

• Cadastro CBTM – 24 mil associados;

• 80% é masculina e 20% feminina, tendo maior 
concentração (45%) entre 21 e 39 anos;

• Participação de todas as classes sociais, A, B, C e D, 
variando de Estado pra Estado. São Paulo, por 
exemplo, tem grande participação da classe B.

O Tênis de Mesa no Brasil



Justificativa

O Tênis de mesa é uma modalidade que se baseia na combinação de

velocidade e raciocínio, agindo também de uma maneira positiva nos

aspectos psicológicos (momentos de tensão e momentos desfavoráveis),

aspectos pedagógicos (troca de companheiro de treino numa mesma

sessão para que o atleta tenha oportunidade de vivenciar diferentes estilos

de jogo) e aspecto do ambiente de treino (proporcionando o vínculo e

oportunizando a coesão do grupo). É uma modalidade esportiva olímpica que

trabalha com diversas capacidades físicas, auxiliando na sociabilização de seus

praticantes e com os aspectos cognitivos dos mesmos. Nos dias atuais, cada vez

mais, os jovens estão em contato com a violência, as drogas e o

sedentarismo e a modalidade pode ajudar a mudar estas realidades.



Justificativa

O Tênis de Mesa proporciona aos praticantes a oportunidade de

melhorar sua coordenação motora, sua saúde mental e física, seu

relacionamento com outras pessoas e familiares, sua concentração num

todo, além de ficar fora das ruas, evitando se envolver com as drogas e a

violência.

O Tênis de Mesa pode ser desenvolvido com crianças, adolescentes,

adultos e na melhor idade, portanto atinge todas as faixas etárias.

Através desta prática esportiva, promoveremos a socialização, rotina,

o cumprimento de regras, o respeito, a persistência, o saber competir, o

aguardar a sua vez, o romper limites, o saber ganhar, o saber perder e

muitos outros quesitos. É uma fonte inesgotável de conceitos básicos.



Justificativa

No Brasil são praticadas diversas modalidades esportivas de Alto

Rendimento, porém ocorrem poucos resultados expressivos no contexto

internacional. Dentre as modalidades que necessitam de maior apoio para

o seu desenvolvimento, destacamos o Tênis de Mesa. O Brasil, nos últimos

anos vem obtendo uma série de êxitos importantes nesta modalidade,

inclusive com a conquista de medalhas nos eventos mais importantes do

cenário do alto rendimento, com destaque para as conquistas nos eventos,

olímpicos e paraolímpicos, mundiais, pan-americanos e

parapanamericanos e sul-americanos, possibilitando uma maior difusão da

modalidade em todas as regiões do país.



O objetivo dos Centros é ampliar a oferta de infraestrutura de
equipamento público qualificado, incentivando a iniciação esportiva em
territórios de alta vulnerabilidade social das grandes cidades
brasileiras. O Ministério do Esporte desenvolveu a concepção do Centro
de Iniciação ao Esporte (CIE) no âmbito da segunda etapa do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). O Tênis de Mesa é
uma modalidade olímpica e paraolímpica prevista na composição das
atividades dos CIEs.

O Tênis de Mesa nos CIEs



Desenvolvimento de Recursos Humanos

Um dos aspectos mais importantes na formação
de um Centro de Tênis de Mesa é a oportunidade de
empregarmos em diversos setores , da contratação
de treinadores, até serviços gerais e manutenção ,
veja abaixo alguns modelos de Centros de
treinamento:

CENTRO INICIAÇÃO ESPORTIVA
CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA NÍVEL 

INTERNACIONAL

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR TÉCNICO / MONITOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

COORDENADOR AVALIADOR FUNCIONAL

SERVIÇO ADMINISTRATIVO COORDENADOR

TREINADOR FISIOLOGISTA 

FISIOTERAPEUTA

AUXILIAR TÉCNICO

TÉCNICO

NUTRICIONISTA

PREPARADOR FÍSICO

PSICÓLOGO

SECRETÁRIA 

SPARRING

MÉDICO DESPORTIVO



Um dos aspectos mais importantes para que a implementação do CIE seja

um sucesso e a adequada preparação dos profissionais que irão trabalhar no

projeto, em cada modalidade.

Para isto a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, através dos seus

experts nacionais e internacionais, esta disposta a colaborar decisivamente

para esta formação. Estamos preparados para ministrar cursos para

treinadores, administradores e para as equipes multidisciplinares, todos

certificados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa, além de integrar o

CIE a nossa Rede Nacional de Treinamento, tanto na área olímpica quanto

paraolímpica. Ou seja, iremos colaborar da melhor forma possível na parte

social, massificar, detectar talentos (descoberta dos diamantes brutos) e ajudar

no desenvolvimento dos mesmos (lapidar o diamante).

Aspectos Importantes



Detalhamento 
de Material



































Árbitros 40 8 R$ 200,00 R$ 64.000,00

Comissão Organizadora 30 8 R$ 150,00 R$ 36.000,00

Técnicos 50 8 R$ 250,00 R$ 100.000,00

Dirigentes 10 8 R$ 300,00 R$ 24.000,00

Acompanhantes de outros Municípios/Estados 300 8 R$ 250,00 R$ 600.000,00

Acompanhantes da região 200 8 R$ 75,00 R$ 120.000,00

Espectadores – outros Municípios/Estados 100 8 R$ 250,00 R$ 200.000,00

Espectadores flutuantes – região 1.000 8 R$ 50,00 R$ 400.000,00

TOTAL (das parcelas acima) 3.230

Total de espectadores flutuantes/região para
8 dias do evento (1000 pessoas x 8 dias)

8.000

1. Total de gastos das pessoas (individual) 
hospedagem, alimentação, compras, taxi, etc.

1.276,80 R$ 4.124.000,00

Fator Multiplicador da Moeda (x 5 em cima do total dos gastos)
Velocidade de Circulação da Moeda – Definição abaixo

R$ 20.620.000,00

Arrecadação de Impostos para o Governo desse Município, estimado em 16% R$ 3.299.200,00

Campeonato Brasileiro

Atletas de outros Municípios e Estados 1.200 8 R$ 250,00 R$ 2.400.000,00

Atletas da Região 300 8 R$ 75,00 R$ 180.000,00

Função Quantidades Dias
Valor 

Unitário
Total

CONTATOS:

Alaor Azevedo – Presidente

alaor@cbtm.org.br

Walquiria Lima e San-Thiago – GORE
walquiria@cbtm.org.br

Omar Gomes Barbosa – PROESP
omar@cbtm.org.br



CONTATOS:

Alaor Azevedo – Presidente

alaor@cbtm.org.br

Edir Oliveira – Líder Eventos

edir@cbtm.org.br

Paula Emerenciano – Líder Seleções Olímpicas

paula@cbtm.org.br

Victor Lee – Líder Seleções Paralímpicas

victor@cbtm.org.br


