PERGUNTAS FREQUENTES
1. O QUE É A ASBRA?
A ASBRA é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2012, com o objetivo
de promover e organizar projetos esportivos de diversas modalidades.
2. QUAL O PROPÓSITO DA ENTIDADE?
 Promover a criação, o desenvolvimento, a organização, a divulgação e a
prática de todas as modalidades esportivas praticadas em areia,
gramados, saibro, pisos sintéticos dos esportes futebol e de areia,
futebol 7 society, voleibol e de praia, patinação e tênis e suas variações
esportivas através da realização de campeonatos esportivos municipais,
estaduais, nacionais e internacionais;
 Contribuir para o progresso material e técnico estudando e promovendo
medidas que possam assegurar o desenvolvimento das modalidades
esportivas e do sistema nacional de desportos;
 Promoção e incentivo ao esporte em seus vários segmentos e
modalidades seja no esporte de participação, educacional e/ou
rendimento;
 O estudo e desenvolvimento de projetos marketing e soluções de
viabilidade financeira para captação de recursos diretos ou indiretos
para custeio das competições que vier a organizar;
 Contribuir para o progresso material e técnico através da promoção das
modalidades esportivas e o desenvolvimento de oportunidades para o
surgimento de novos talentos esportivos.
3. QUAIS MODALIDADES A ENTIDADE TRABALHA?
A ASBRA trabalha em promover, desenvolver, organizar e divulgar projetos de
participação e rendimento nas mais diversas modalidades, como: Tênis, Beach
Soccer, Beach Tennis, Patinação e Basquete.

Associação Brasileira para Criação e Desenvolvimento de Modalidades Esportivas
CNPJ 17.533.478/0001-80
Rua Paulino Fernandes, nº 14, Botafogo – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22.270-050 - Telefone: (21) 2539-0597

4. QUAIS OS PRINCIPAIS EVENTOS DA ENTIDADE?
Entre os eventos organizados pela ASBRA estão:









Torneio Aberto do Brasil - ATP 250 (fevereiro/março 2018);
Torneio Amador São Paulo Open Boleiros, Rebatedores e Jovens
Aprendizes (2017);
Torneio Internacional de Clubes de Beach Soccer (2017);
Torneio Aberto Brasil – ATP 250 (fevereiro/março de 2017);
Torneio Internacional Challenger de Tênis – Etapa Curitiba (PR) –
(agosto/setembro de 2016);
Torneio Mundialito de Clubes de Beach Soccer – (2015);
Torneio Mundialito de Seleções de Futebol 7 Society (2015);
Torneio Mundialito de Seleções de Futebol 7 Society (2014).

5. QUAL O CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS EVENTOS?
No ano de 2019 o calendário de eventos da ASBRA conta com a realização
dos importantes torneios:
 Torneio Aberto do Brasil – ATP 250 (fevereiro/março 2019);
 Novo Basquete Universitário (Agosto 2019)
 Torneio Internacional Challenger de Tênis – São Paulo (A Definir)
 Torneio Internacional Challenger de Tênis – Curitiba (A Definir)

6. COMO ENTRO EM CONTATO COM A ENTIDADE?
A entidade atende preferencialmente pelo e-mail contato@asbra.esp.br.
Qualquer tipo de atendimento presencial precisa de agendamento prévio,
com solicitação por e-mail e/ou telefone.
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7. COMO POSSO SER CONTRATADO PARA TRABALHAR OU
PRESTAR SERVIÇOS NOS EVENTOS?
Busca-se os profissionais conforme a necessidade de cada evento, entretanto,
a qualquer tempo, a entidade recebe portfolios e currículos em seus e-mail
contato@asbra.esp.br
De acordo com as necessidades específicas de um evento, um grupo
específico de fornecedores ou profissionais é buscado.
Deste grupo, três fornecedores ou profissionais são pré-selecionados;
Os Critérios para a seleção do fornecedor, levam em consideração:
- Qualidade de entrega com menor preço;
- Adequação aos prazos de entrega e pagamento;
- Aceitação da assinatura do termo de confidencialidade;
- Flexibilidade para refações.
A Associação seleciona um dos três fornecedores pré-aprovados.
Quando o fornecedor é selecionado, é enviado o pedido de compra e o Termo
de Confidencialidade.
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