Patrick Mouratoglou, empreendedor e treinador de ténis de renome
mundial, junta-se à Zenith como o mais recente Amigo da Marca
Le Locle, 20 de janeiro de 2020: No dia de abertura do torneio Grand Slam do Open da Austrália, a
Zenith orgulha-se de apresentar o icónico treinador de ténis e empreendedor Patrick Mouratoglou
como o seu mais recente Amigo da Marca.
Considerado como uma das personalidades mais influentes no mundo do ténis, Patrick Mouratoglou
foi atraído para este universo desde o momento em que pegou numa bola, aos 6 anos. Sonhava em
tornar-se um jogador de topo e passou grande parte da infância a treinar para chegar aos
campeonatos, mas o destino tinha reservado um caminho diferente para Patrick. Os seus pais não
acreditavam que pudesse ter um futuro no ténis, por isso encaminharam-no para um percurso
académico e profissional mais tradicional. Apesar disso, Patrick nunca perdeu a esperança. Concluiu
os seus estudos e frequentou uma business school, onde pôde aperfeiçoar os seus conhecimentos de
gestão e ganhar confiança. Com o seu sentido inato para tudo que diz respeito a empreendedorismo,
Patrick decidiu realizar o seu sonho e, com 26 anos, criou a Mouratoglou Tennis Academy, atualmente
reconhecida como uma das mais proeminentes academias de ténis do mundo.
Através da academia, Patrick teve a oportunidade de trabalhar com diversos tenistas profissionais em
diferentes momentos das suas carreiras, ajudando-os a tirarem partido do seu potencial e a
concretizarem grandes feitos. Depois de assumir o papel de treinador e mentor de diversos jogadores
na sua academia, Patrick alcançou um novo patamar em 2012, quando começou a treinar Serena
Williams. Depois da primeira derrota de sempre da tenista na ronda de abertura de um Grand Slam
em Roland Garros, Patrick colocou Serena novamente no primeiro lugar do pódio, uma posição que
ocupou durante 3 anos e meio consecutivos, durante os quais ganhou 2 medalhas de ouro nos Jogos
Olímpicos, 10 títulos do Grand Slam, 3 campeonatos de fim de ano e muitos outros títulos. Hoje em
dia, esta “dupla maravilha” continua em força.
“Tive o prazer de conhecer o Patrick pela primeira vez em Wimbeldon, no ano passado, e demo-nos
bem de imediato. Fiquei fascinado com a sua história, carisma e determinação, que compõem a
analogia perfeita do que significa sobrepor-se a todas as probabilidades e atingir o céu. A paixão e
energia que demonstra encaixam perfeitamente no espírito empreendedor da Zenith", declarou o CEO
da Zenith, Julien Tornare, sobre Patrick Mouratoglou e o encontro decisivo entre ambos.
O dinamismo, a perseverança, o sucesso conquistado a pulso de Patrick, bem como a sua humildade
e altruísmo, tornaram-no uma personalidade singularmente carismática no mundo do ténis e um
empresário amplamente respeitado. A ascensão ao estrelato deste treinador afamado, que nunca
desiste de alcançar a sua visão – independentemente do quão impossível possa parecer – é um
percurso improvável, que exemplifica o etos da Zenith “o céu é o limite”, que se preza por desafiar as
convenções e ultrapassar as expetativas.
“Como fã de relógios, sinto-me verdadeiramente orgulhoso por me tornar um Amigo da Marca da
Zenith, cujo percurso de excelência remonta a 1865. A filosofia da marca, “o céu é o limite”, reflete a
minha própria história, em que o meu plano original falhou, mas usei essa experiência para moldar o
meu futuro e atingir o meu objetivo (o meu “céu”), no fim de contas. Mal posso esperar por usar os
relógios da Zenith, repletos de pormenores, enquanto mantenho a minha concentração em conseguir
os maiores títulos do ténis”, afirmou Patrick Mouratoglou.
Além de ser treinador, este empreendedor está fortemente envolvido noutros negócios, dentro e fora
do universo do ténis, e pretende inspirar outras pessoas através das inúmeras palestras motivacionais
que faz em todo mundo. Patrick criou a Patrick Mouratoglou Foundation, que apoia tenistas aspirantes
sem recursos financeiros para chegarem ao topo. Além disso, é uma personalidade da TV, com o seu
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próprio programa transmitido por todo o mundo. Patrick assume diversos papéis e nunca toma as
suas conquistas como garantidas.

ZENITH: O CÉU É O LIMITE.
A Zenith existe para inspirar todas as pessoas a perseguirem os seus sonhos e a tornarem-nos
realidade, contra todas as probabilidades. Após a sua fundação em 1865, a Zenith tornou-se a primeira
manufatura relojoeira na aceção moderna do termo e os seus relógios têm acompanhado figuras
extraordinárias que sonharam mais alto e conseguiram alcançar o impossível, desde o voo histórico
de Louis Blériot sobre o Canal da Mancha até ao salto em queda livre estratosférico e recordista de
Felix Baumgartner.
Tendo na inovação a sua estrela-guia, a Zenith usa movimentos excecionais desenvolvidos e
manufaturados internamente em todos os seus relógios. Desde o primeiro cronógrafo automático, o
El Primero, ao cronógrafo mais rápido com uma precisão de 1/100 de segundo, o El Primero 21, bem
como o Inventor, que reinventa o órgão regulador, substituindo os mais de 30 componentes por um
único elemento monolítico, a manufatura está constantemente a desafiar os limites do que é possível.
A Zenith tem vindo a moldar o futuro da relojoaria suíça desde 1865, acompanhando aqueles que
ousam desafiar-se a si próprios e a quebrar barreiras. Agora, é a sua vez de atingir o céu.
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