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CURRÍCULO DESPORTIVO 

 

1. – DADOS PESSOAIS 

 

Nome: Tábata Vitorino de Carvalho 

Modalidade: Atletismo  

Equipe: Associação de Atletismo de Maringá (AAM) 

Categoria: Adulto 

Provas: 200 e 400 m 

Melhores Marcas: 23.58 s nos 200 m e 52.15 s nos 400 m 

Treinador: Jose Ludwig Rubio 

Idade: 24 anos 

WhatsApp: (44) 99901-8583 

Email: atleta.tabata49@hotmail.com 

Instagram: @tabatavitorino 

 

2. - APRESENTAÇÃO 

 

Tábata Vitorino é uma atleta brasileira de alto nível no atletismo desde o 

ano de 2009 e representa as Forças Armadas (3º sargento da Marinha do Brasil). 

Iniciou o esporte na Pista de Atletismo da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) e desde 2010 representa a equipe Associação de Atletismo de Maringá 

(AAM). Conquistou resultados significativos a níveis estaduais, nacionais, sul-

Americanos e Internacionais, em competições como campeã de Campeonatos 

Estaduais de Atletismo do Paraná, campeã Campeonatos Brasileiros de 

Atletismo, campeã de Campeonatos Sul-Americanos e obteve a 16º 

colocação nos XXXI Jogos Olímpicos. 

Atualmente a atleta é a melhor do Brasil, sendo 1º do ranking brasileiro 

da prova de 400m, já foi intitulada como a melhor atleta do Brasil no ano de 2013 

(índice técnico do Campeonato Brasileiro Menor de Atletismo), detém vários 

recordes, como por exemplo de Campeonatos Estaduais e dos Jogos Brasileiros 

Escolares Juvenil. A atleta detém o título de Honra ao Mérito do munícipio de 

Maringá – PR pela qualificação nos Jogos Olímpicos, ela também é a 10º melhor 

da história do Brasil na prova de 400 metros rasos. 

A atleta também possui milhares de seguidores nas redes sociais, fato 

que favorece a divulgação da marca ou empresa. 

mailto:atleta.tabata49@hotmail.com


3- Objetivos do Projeto Tábata Rumo a Tóquio 2021 

 

Objetivo Geral:  

- Estabelecer parcerias com empresas por meio do Projeto Tábata Rumo a 

Tóquio 2021. 

 

Objetivos Específicos: 

- Levar a marca da empresa, estabelecimento ou pessoa em contextos 

municipais, estaduais, nacionais e internacionais, através de competições e 

divulgações diversas (Instagram, Facebook, jornais, televisão, entre outros). 

- Obter patrocínios para a atleta. 

- Atingir o índice para a sua segunda Olimpíadas juntamente com seus 

patrocinadores. 

- Trabalhar em conjunto com as empresas para trazer benefícios a ambos. 

- Aperfeiçoar a preparação da atleta para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 

por meio dos patrocinadores. 

 



4- BENEFÍCIOS DE PATROCINAR O PROJETO TÁBATA RUMO A TÓQUIO 2021 

  

Ao patrocinador, há uma série de vantagens, a divulgação que o atleta 

faz é extremamente relevante, tendo em vista os milhares praticantes da 

modalidade de corrida, principalmente em Maringá que frequentemente têm 

eventos oficiais de corrida e outras provas do atletismo, além das pessoas que 

não tem ligação com o esporte, mas veem a atleta passando e utilizando as 

roupas de treinamento ou competição com a logomarca do patrocinador.  

 

São exemplos de vantagens ao patrocinador:  

- Maior visibilidade. 

- Grande divulgação. 

- Incentivo à prática esportiva. 

- Alimentar orgulho e motivação dos funcionários. 

- Aumentar o reconhecimento da empresa. 

- Melhorar a imagem da empresa. 

- Aumentar vendas em curto e longo prazos 

 

4.1 Divulgação 

 

Em relação à divulgação, poderá ser levado o nome da empresa em 

uniformes que serão utilizados no dia-a-dia, treinamentos, competições, viagens, 

entrevistas a rádios e tvs, publicações em Instagram aos milhares de seguidores, 

cartazes, entre outros. Ademais, utilizaremos as redes sociais para uma maior 

divulgação, tendo em vista que a atleta tem milhares de seguidores no Instagram 

(em torno de 30.000 seguidores), além das entrevistas dadas periodicamente a 

tv’s, rádios ou cartazes levados em pódios.  

A divulgação será proporcional ao investimento realizado com a atleta, 

por contrato anual nas seguintes categorias: Patrocínio Master e Patrocínio 

Vip.  

O Patrocínio Master ocupará a posição central nos uniformes e os 

Patrocinadores Vip’s ocuparão as posições laterais nos uniformes, conforme 

as imagens abaixo:  

 



 

Exemplo de camisa a ser levada em competições, viagens, televisão, rádio, entre outros. 
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Exemplo de calça e patrocínios 
Exemplo de shorts de corrida em competições e 
treinamentos 



 

Exemplo de cartaz que será levado ao pódio em competições com o nome do patrocinador. 

 

    Os uniformes e cartazes são confeccionados em até 7 dias úteis após o fechamento 

do contrato dos novos patrocinadores com a atleta, sempre permanecendo os 

patrocinadores já existentes, sem alterações. 
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5- PRINCIPAIS RESULTADOS DA ATLETA A NÍVEIS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

Competição Data Local Classificação 

XXXI Jogos Olímpicos Julho de 2016 Rio de Janeiro - RJ 16º colocação 

Campeonato Mundial 

Juvenil de Atletismo 

Julho de 2013 Donetsk – Ucrânia  9º Colocação 

Campeonato Sul-

Americano de Atletismo 

Juvenil 

Junho de 2015 Cuenca - Equador Campeã dos 400 m 

Campeonato Sul-

Americano Escolares 

Junho de 2010 Lima - Peru Vice - Campeã 

Campeonato Sul-

Americano sub-23  

3 e 4/11/2017  Buenos Aires - Argentina Campeã dos 

4x400m 

Grande Prêmio 

Internacional Caixa 

Sesi de Atletismo 

Maio de 2010 Uberlândia – MG 7 º colocação 

Grande Prêmio 

Internacional Caixa SP 

de Atletismo 

Maio de 2014 São Paulo – SP 6º colocação 

XXXV Troféu Brasil 

Caixa de Atletismo 

Junho de 2016 São Bernardo do Campo 

– SP 

3º colocação 

Meeting Internacional 

Boliviano 

Janeiro de 2020 Cochabamba – Bolívia Campeã dos 400m 

Campeonato Sul-

Americano de Atletismo  

Indoor 

Fevereiro de 

2020 

Cochabamba – Bolívia Campeã dos 200 m 

Circuito Bandeirantes 

de Atletismo de SP 

Março de 2020 Bragança Paulista – SP * Campeã dos 400 

m e obteve a 

melhor marca da 

carreira, 

classificando-a 

como a melhor 

atleta do Brasil até 

o momento e 10º 

melhor da história . 



Obs:  Comprovação dos resultados no site da Confederação de Atletismo do Brasil  
(www.cbat.org.br) e no Perfil Mundial de Atletas 
https://worldathletics.org/athletes/brazil/tabata-de-carvalho-14496376 ou por email: 
atleta.tabata49@hotmail.com 

http://www.cbat.org.br/
https://worldathletics.org/athletes/brazil/tabata-de-carvalho-14496376


Anexos 

 

Ranking brasileiro atualizado: Tábata Vitorino liderando o ranking brasileiro da prova dos 

400 m. 

 

Instagram da atleta: grande veículo de divulgação. 



 

Publicação de resultados importantes na mídia 

 

Publicação e reconhecimento no site oficial da Prefeitura do Município de Maringá 

 



 

Atleta em seu local de Trabalho: Pista de Atletismo de Maringá 

 

Atleta campeã do Sul-Americano 



 

Prêmio de Honra ao Mérito pela Prefeitura de Maringá                     .  







 



 

Com o uniforme oficial da Seleção Brasileira de Atletismo. 

 

3º Sargento da Marinha do Brasil 


