Itaú e o Tênis
O Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina, tem o Esporte como uma de suas
causas, ao lado de Cultura, Educação e Mobilidade Urbana. O investimento social privado feito
pelo banco nessas frentes tem como objetivo promover mudanças positivas na vida das
pessoas e da sociedade. Nesse contexto, o envolvimento do Itaú com o tênis no Brasil vem de
longa data. São quase 50 anos de relação com o tênis em uma união longa e duradoura,
apoiada em uma plataforma completa que vai da base da modalidade até o alto rendimento –
e que é exemplo concreto do propósito do banco, estimular o poder de transformação das
pessoas.
O relacionamento do Itaú com o tênis começou em 1970, quando o banco patrocinou pela
primeira vez a Copa Itaú de Tênis no Brasil. Atualmente, o Itaú apoia projetos de iniciação
esportiva, centros de treinamento, institutos e torneios importantes realizados dentro e fora
do país. Vemos o esporte como uma ferramenta de transformação social e educacional, que
não só permite o surgimento de grandes atletas, mas a formação de grandes pessoas.
Apenas em 2018, os projetos que compõem a plataforma de tênis do Itaú alcançaram cerca de
32 mil crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, realizaram 2,2 mil capacitações em 12 cidades
brasileiras e viabilizaram a realização de cinco torneios no país.
Os atletas de instituições apoiadas pelo banco participaram de diversas competições
internacionais, com destaque para o campeonato juvenil do US Open conquistado por Thiago
Wild.
Na fase de iniciação esportiva, institutos e projetos levam o tênis a crianças, capacitando atletas
e também outros profissionais do esporte, como árbitros, professores, pegadores de bola e até
encordoadores. Um dos projetos apoiados pelo Itaú é o Instituto Tennis Route, que revelou um
dos grandes destaques atuais do tênis brasileiro, Thiago Wild. Criado em 2008 e com o apoio
do banco desde 2018, o projeto tem foco na formação de atletas de tênis de alto rendimento,
oferecendo oportunidades para criar rotas rumo ao tênis profissional ou universitário.
Apoiado desde 2015, o Instituto Guga Kuerten é um programa de esporte e educação que
oferece oportunidades educacionais, sociais e esportivas voltadas para o desenvolvimento
integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, econômica e/ou
educacional, desde 2000. São sete núcleos espalhados por cidades em Santa Catarina - que
juntos atendem 700 crianças e adolescentes e 20 pessoas com deficiência.
O Instituto Tênis, fundado em 2002 e com apoio do banco desde 2010, atende jovens em seu
centro de treinamento em Barueri, visando formar a próxima geração de tenistas profissionais
que levará o Brasil ao topo do ranking. O instituto também possui o projeto massificação, que
leva equipamentos e suporte para a prática do esporte ao redor do país, e em seis anos já
impactou mais de 30 mil crianças.

O Projeto Bola Dentro, criado em 2005 e apoiado pelo banco desde 2015, atende 200 alunos, de
07 a 18 anos, de baixa renda, criando oportunidades de formação profissional em diversas
posições do esporte, como juízes de linha e de cadeira, professores e auxiliares de tênis,
rebatedores e pegadores de bolas e encordoadores.
Com apoio desde 2013 e fundado em 2007, o Circuito Tênis para Todos, do CADES,
desenvolve diversos projetos em comunidades de alta vulnerabilidade social, através do
esporte, envolvendo parceiros do setor público e privado. O projeto atua junto a escolas
públicas de São Paulo, inserindo atividades esportivas e lúdicas após as aulas – com uma
operação contínua em Paraisópolis. Já a Caravana do Esporte, programa itinerante com
diversas modalidades esportivas em municípios indicados pelo Unicef, já capacitou desde 2005
mais de 40 mil professores de 22 estados brasileiros, e atende cerca de 3 mil crianças a cada
etapa.
Ainda na fase de formação esportiva, o Itaú dá apoio fundamental a importantes eventos como
o Circuito Feminino Future de Tênis e o Torneio Internacional Feminino. Únicas competições
femininas confirmadas no Brasil que fazem parte do calendário da Federação Internacional de
Tênis (ITF), eles possibilitam que jovens acumulem pontos no ranking mundial e, desta maneira,
tenham a chance de participar de campeonatos de alto rendimento fora do Brasil, tendo papel
fundamental na promoção do tênis feminino brasileiro ao trazer competições de alto nível para
o país.
Além do incentivo ao tênis feminino, em 2019 a plataforma de apoios também conta com um
torneio para cadeirantes, a etapa brasileira do ITF Wheelchair Championship, que pontua no
ranking mundial.
O banco ainda é patrocinador do Punta Open, torneio ATP Challenger realizado em Punta del
Este, no Uruguai, e no alto rendimento, o Itaú é o principal patrocinador do Miami Open, evento
Masters 1000 da ATP e considerado um dos maiores do mundo. Apoiado pelo banco desde
2009, em 2015, o torneio passou a se chamar “Miami Open presented by Itaú”.
Cada vez mais queremos não só patrocinar, mas capacitar atletas e institutos a se
profissionalizarem, oferecendo educação financeira, intercâmbio entre os projetos e criando
um legado no esporte para a sociedade. Nosso intuito é estimular a cultura do esporte ao redor
do Brasil, criando sementes que poderão se transformar no futuro em grandes atletas – e mais
do que isso, contribuindo para a formação de cidadãos e estimulando o desenvolvimento social
e educacional.
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