


Uma combinação única de esportes, negócios e turismo. Voltado para empresas, instituições e seus 
colaboradores.

Na história dos Corporate Games, nomes de destaque no mundo, como líderes de governos, 
personalidades dos negócios e dos esportes, foram patronos das diversas edições, tais como: 
Nelson Mandela, François Miterrand, Sir Alex Ferguson e Princesa Anne

O MAIOR EVENTO POLIESPORTIVO CORPORATIVO E DE 
TEAM BUILDING DO MUNDO PRESENTE EM TODOS OS 
CONTINENTES,
CORPORATE GAMES CHEGA AO BRASIL EM 2023.



JÁ SÃO 34 ANOS DE HISTÓRIA E VEM CRESCENDO ANO APÓS ANO
38 Países | 31.000 Organizações | Mais de 70 modalidades esportivas | 

Mais de 1.000.000 de participantes



• O evento conta com a participação de grandes empresas multinacionais e nacionais
de todos os tipos e tamanhos;

• Reúnem CEOs, diretores e gerentes, assim como milhares de colaboradores de toda a 
base da pirâmide organizacional, clientes e o público;

• Gera amplas oportunidades de team building , networking, sociabilização e  
entretenimento;

• O evento está  alinhado com as melhores práticas de ESG e fundamentado na ODS 3 -
Saúde e Bem-estar;

• Promove a inclusão e a diversidade.

O QUE TORNA O 
CORPORATE GAMES ÚNICO?



A COMBINAÇÃO PERFEITA DE ESPORTE, NEGÓCIOS E TURISMO



A CIDADE DE SÃO PAULO VAI SE 
TRANSFORMAR NA CAPITAL DO 
ESPORTE CORPORATIVO DO PAÍS, COM 
A REALIZAÇÃO DO SÃO PAULO 
CORPORATE GAMES.
São quatro dias de programação intensa 
do evento que acontecem em diversas 
instalações esportivas pela cidade de São 
Paulo.



COMPETIÇÕES EM 16 MODALIDADES 
ESPORTIVAS, SENDO 12 ESPORTES 
CONVENCIONAIS E 04 ESPORTES 

ELETRÔNICOS (eSPORTS).



MODALIDADES ESPORTIVAS



•Os três primeiros colocados em todas as disputas receberão medalhas. Os atletas competem por pontos para 
sua organização e medalhas para si

•As empresas vencedoras geral e por modalidades receberão troféus;

•Os Games Points são concedidos aos Top 8 em todos os eventos, como reconhecimento pelo sucesso esportivo 
de cada Organização;

•Os vencedores do prêmio Sport Championship Award são as Organizações com maior Games Points em um 
esporte;

•Championship Division Awards – Os Games Points determinam os vencedores com base no tamanho total da 
equipe da Organização.

Divisões do Campeonato

Divisões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• O Medalist Award é dado à Organização vencedora do maior número de medalhas;

• O Grand Award é dado à Organização com mais atletas inscritos. Ele reconhece sua liderança em condicionamento 
físico,  construção de equipe e excelência empresarial.

CELEBRAÇÕES
No primeiro dia, 24 de agosto de 2023, credenciamento dos participantes* (Supercenter), desfile de abertura (as 
empresas serão chamadas por ordem alfabética) e celebração dos jogos. Na sequência, de 25 a 27, estão marcadas as 
competições esportivas (serão realizadas em diversas instalações esportivas), com esportes individuais, coletivos, em 
duplas, duplas mistas e por grupos de idade, para homens e mulheres.

A cerimônia de premiação e a corrida de rua marcam o encerramento do São Paulo Corporate Games.

COMPETIÇÃO E PRÊMIOS CORPORATIVOS

Atletas 1-5 6-10 11-20.      21-50 51-100 101-150.  151-200 201-400 401-600 600+



As empresas, instituições e organizações poderão inscrever quantos colaboradores ou equipes quiserem em 
qualquer combinação de esportes.

É FÁCIL DE SE INSCREVER

COMO É O PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Dentro de cada organização que participará do São Paulo Corporate Games é nomeado internamente 
um TEAM LEADER que será responsável pelo processo de inscrição, motivação e incentivo aos outros 
colaboradores para formarem equipes e participarem do evento.
Serão 16 os números de modalidades esportivas de competição que o São Paulo Corporate Games oferecerá 
para os participantes/atletas. Os jogos oferecem diversas modalidades esportivas e são divididos 
por esportes individuais, coletivos e por grupos de idade.

CLASSES DE COMPETIÇÃO

Muitos esportes possuem classes de competição com base na 
Idade.

Sua idade nos jogos será aquela que você terá em 31 de dezembro de 
2023



• As taxas de inscrição nos jogos são por participantes, sejam para as modalidades 
esportivas individuais ou coletivas;

• Cada empresa será responsável pelo pagamento das inscrições dos seus 
colaboradores e respectivas equipes;

• Não é obrigatório participar de todas as modalidades esportivas;

• Se uma empresa quiser inscrever como por exemplo uma equipe de vôlei e dois 
participantes na corrida de rua, poderá fazê-la sem nenhum problema.

TAXAS DE INSCRIÇÕES VS MODALIDADES ESPORTIVAS



TAXAS DE INSCRIÇÕES NOS JOGOS



TAXAS DE INSCRIÇÕES NOS JOGOS



O QUE OSPARTICIPANTESDIZEM…

Com base no feedback dos participantes, este ano foi novamente um 
enorme  sucesso! 99% classificaram sua experiência geral nos 
Corporate Games como Extremamente Satisfeito ou Satisfeito, com 
96% concordando que seu moral  aumentou e 73% aumentaram seu 
nível de exercício / condicionamento físico.  Os Jogos são um evento 
fantástico e reúnem as pessoas em um ambiente  divertido e 
competitivo fora do escritório.

Só queria dizer uau, que fim de semana incrível !! Em nome de todos da 
Vodafone, um enorme agradecimento. Superou realmente nossas 
expectativas do  início ao fim em todos os quesitos. Não tivemos nada além de 
um feedback positivo de todos que participaram. Já estamos ansiosos para o 
próximo ano.

Apoiamos a participação de nossos associados nos CorporateGames
há muitos anos. Os Jogos e a Willis Towers Watson compartilham 
muitos atributos indis- pensáveis, incluindo integridade, colaboração, 
respeito e excelência. Para ter sucesso nos Jogos ou no mundo dos
negócios, as organizações precisam de concorrência saudável e
excelente trabalho em equipe. Por esse motivo, estamos muito
satisfeitos por estarmos intimamente associados aos Jogos.





VENHA PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO POLIESPORTIVO 
CORPORATIVO E DE TEAM BUILDING DO MUNDO

Represente sua Empresa, Instituição ou Organização.

+55 11 5083 7228

atendimento@corporategamesbr.com

http://www.corporategamesbr.com/

Rua Vergueiro, 2556 2º andar – sala 23

Cep: 04102-000, Vl.Mariana,  São Paulo Brasil

ACESSE NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS
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