


é uma forma de sair da rotina e praticar uma atividade



Entidade máxima do tênis de 

mesa no Brasil. Uma das 

melhores entidades em 

governança. Líder da 

transformação do esporte. 

Posicionamento de inovação.





Por isso, queremos

para trazer ações de bem-

estar no ambiente de trabalho, com uma



Melhorar clima e socialização no local de trabalho entre 

os colaboradores e empresa

Oferecer local para fomentar qualidade de vida para 

colaboradores

Oferecer local para atividade física em formato 

democrático e inclusivo, onde todos podem interagir de 

formas iguais

Engajá-los e retomar memória do Ping-Pong



Criar área de descompressão com 

a chancela de "centro de 

treinamento" de Ping-Pong by

CBTM dentro das empresas









. Materiais esportivos (mesa, 

bolas, raquetes)

. Ambiente personalizado

. Sistema para cadastro de 

resultados e ranking

. Placa de chancela

. Inclusão de mapa no site da 

CBTM



. 1 mesa oficial de tênis de mesa 

da marca Tibhar personalizada, 

com autógrafo dos atletas da 

Seleção Brasileira Olímpica e 

Paralímpica (adesivado)

. 4 raquetes oficiais Tibhar, com 4 

reposições

. 50 bolas



Sistema em que 

colaboradores colocam 

resultados das partidas e 

são classificados de 

acordo com seus 

desempenhos



1 placa oficial estilizada e 

exclusiva com a marca “Arena 

Ping-Pong”



Inclusão na lista de 

locais de prática do tênis 

de mesa no site da 

CBTM, em página de 

centros de treinamentos 

office



game 1: Ambientação do Espaço

game 2: Personalização do Local

game 3: Registro Federativo 

game 4: Prêmios

game 5: Workshop

game 6: Palestra

game 7: Liga Empresa



Espaço 

decorado com adesivos, 

pôsters, frases e 

acessórios



feito de bolinhas com nome dos 

funcionários

Espaço de 

homenagem aos funcionários mais 

antigos e que têm destaque



Espaço decorados com 

adesivos, posters, frases e a chancela 

de centro

feito de bolinhas com nome dos 

funcionários

Espaço de 

homenagem aos funcionários mais 

antigos e que têm destaque



Registro federativo, com 

carteirinha e benefícios (Ping-

Pontos) para todos os 

colaboradores da empresa



Distribuição de prêmios para os colaboradores 

nas categorias:

1. Vitórias (mês e ano)

2. Aproveitamento (mês)

3. Pluralidade de adversários (mês)

Prêmios:

1. Camisa da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa

2. Raquete Tibhar

3. Caixa com Bolinhas

4. Chopp e Sobremesa na Braugarten

(restaurante oficial do tênis de mesa)



Aulas periódicas sobre 

fundamentos do 

esporte, com 

treinadores e ex-atletas



Palestras inspiracionais com 

ídolos do esporte (Biriba, Hugo 

Hoyama, Lígia Silva etc.)



Organização de 

competição interna, com 

arbitragem oficial e 

pontuação no ranking 

nacional, caso os 

colabores sejam 

federados



game 1: Ambientação do Espaço -

game 2: Personalização do Local -

game 3: Registro Federativo -

game 4: Prêmios -

game 5: Workshop -

game 6: Palestra -

game 7: Liga empresa -



prazer,

cbtm.org.br

Rua Henrique de Novais, 190 - Botafogo - CEP: 22281-050 - Rio de Janeiro/RJ


