Rio de Janeiro, RJ, 9 de julho de 2018.
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.229.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: UM CASE DE SUCESSO - LIFE QUALITY ASSESSORIA ESPORTIVA
Prezados(as) Senhores(as),
Estamos dando continuidade à série de divulgações denominada de “UM
CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”.
A já conceituada empresa LIFE QUALITY é motivo de orgulho para a esgrima
brasileira. Essa empresa, como mostra o seu dossiê em anexo, teve origem em 2011 e
segue firme a sua trajetória bastante semelhante ao Projeto Esgrima Para Todos, de Lins,
interior paulista, uma vez que partiram de uma mesma linha de ação vencedora, pelas mãos
especialmente dos Técnicos de Esgrima Ricardo Salles e Diego Dourado, além dos demais
colaboradores envolvidos.
Atualmente, a LIFE QUALITY ASSESSORIA ESPORTIVA é comandada pelos
professores Elisabeth Rathsan e Ricardo Salles, e já estão voltados não mais e apenas
para a Esgrima convencional, mas também para a Esgrima Paralímpica, tamanho o espaço
já conquistado nessa trajetória de muito sucesso.
Somente a partir de 2016 a LIFE QUALITY inaugurou a sua Sala D´Armas
própria, na Vila Romana, cidade de São Paulo. E, para quem já a conhece, pode constatar
que essa Sala D´Armas possui um ambiente muito acolhedor e organizado tecnicamente
para a prática da Esgrima.
Porém, a exemplo do quanto já relatado nas divulgações anteriores, a LIFE
QUALITY deu início as suas atividades levando à esgrima para as escolas. Mas,
vislumbrando um mercado de trabalho enorme pela frente, a LIFE QUALITY não parou por
aí: hoje, além de sua Sala D´Armas própria e as várias escolas, segue ampliando o seu
mercado de atuação voltada também para o mundo corporativo das empresas, centros de
treinamento esportivo, palestras, vivências e demonstrações e, inclusive, em festas de
aniversário! Enfim, todos os esforços e conquistas obtidos pela LIFE QUALITY demonstram
o quanto são amplas as possibilidades de divulgar o nosso esporte e, especialmente,
empreender através dele.
A LIFE QUALITY, atualmente, é uma EPD regularmente vinculada à CBE,
participando de nossos eventos nacionais bem como de outros tantos eventos regionais.
Aí está mais um modelo de empreendedorismo de sucesso! Os jovens
professores e fundadores da LIFE QUALITY não apenas correram atrás de seus sonhos,
mas fizeram muitíssimo mais, pois provaram, com esforços pessoais, que o mercado está aí
para receber tantos e outros mais projetos voltados à esgrima lúdica e/ou competitiva.

Parabéns aos mentores e aos atuais empreendedores desse CASE DE
SUCESSO! Parabéns, professores Elisabeth Rathsan e Ricardo Salles, que seguem os
seus rumos empresariais sem esmorecer, sem desistir, mas, ao contrário e com muita
criatividade e trabalho, estão levando a esgrima e a LIFE QUALITY a patamares muito
elevados, servindo de grande exemplo para os novos técnicos que estão surgindo.
Continuem enviando para nós as suas histórias, as suas lutas e conquistas,
inclusive as grandes e tradicionais EPDs vinculadas à CBE. Queremos compartilhá-las para
a maior difusão e sucesso do nosso esporte.
Atenciosamente,

Arno Périllier Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

