QUEM SOMOS
A Confederação Brasileira de Esgrima - CBE, fundada em 1927,
é uma das entidades de administração do desporto mais
antigas do Brasil.
Tem, dentre outros objetivos, o de dirigir, promover e propagar
a esgrima em todo o país, estimulando a prática do esporte
desde as categorias de base até o alto rendimento olímpico.
No ano da realização dos Jogos Olímpicos RIO2016 a CBE criou
o Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE que vem a ser o seu
braço educacional voltado para a formação e capacitação de
recursos humanos, bem como para a difusão e disseminação
da esgrima no Brasil.
Os objetivos do IBE, em síntese, apoiam-se em três pilares:
capacitar e gerar conhecimentos em CURSOS da área técnica,
promover EVENTOS para atletas e profissionais e, finalmente,
difundir e disseminar a esgrima através do PROJETO ENGAJAR.

A ESGRIMA
BRASILEIRA

A esgrima brasileira vem sendo desenvolvida há mais de 100 anos, porém ainda não tem penetração em todos
os Estados e, na maioria dos casos, é praticada somente em clubes dos grandes centros urbanos e em algumas
academias especializadas. Por esses motivos ainda há algum desconhecimento acerca do nosso esporte. Mas,
para aqueles que o conhecem, há o imediato encantamento com relação aos seus diversos benefícios, como
também com a plasticidade dos seus movimentos velozes e precisos.

A Esgrima Brasileira já esteve presente em várias edições dos Jogos Olímpicos e, durante os Jogos Rio2016,
obteve a melhor classificação da sua história, sendo finalista no Florete Masculino e na Espada Feminina.
Apesar disso, a esgrima brasileira carece de um maior crescimento quanto ao número de praticantes, quer seja
com objetivos competitivos ou com o propósito de saúde e lazer através da prática de um esporte lúdico,
completo e apaixonante. Por tal motivo é que criamos o PROJETO ENGAJAR.

A ESGRIMA
E O MERCADO
Uma das mais importantes metas da CBE é a
difusão da esgrima no país pelo aumento do número
de praticantes bem como a formação de mais
profissionais especializados para o atendimento aos
alunos e atletas.

O mercado brasileiro, por sua vez, vem ofertando
novos formatos e novos espaços para a prática das
mais diversas atividades esportivas; por isso que,
através do Projeto Engajar, vislumbramos uma
excelente oportunidade para que a esgrima se
multiplique.
O crescimento da terceirização de atividades esportivas
nas escolas, nos clubes sociais e esportivos, nos
condomínios-clube, nas academias multiesportivas e
em outras tantas entidades e associações são,
portanto, uma porta aberta às aulas de esgrima para
todas as faixas etárias, além de ser um promissor
mercado de trabalho para as empresas e para os
profissionais de educação física que se especializam em
nosso esporte.

O PROJETO ENGAJAR
Engajar é um termo da esgrima que significa o momento em que as armas
dos dois oponentes estão em contato.
Mas engajar também significa participar de forma voluntária, fazer algo com
afinco e vontade, contratar, cativar, investir, recrutar.
E este foi o nome que escolhemos para o projeto agora lançado pela
Confederação Brasileira de Esgrima - CBE e coordenado pelo Instituto
Brasileiro de Esgrima - IBE, o qual possui os seguintes objetivos:
• Difundir a prática da esgrima no território brasileiro associada à saúde, à
educação, ao lazer e à competição por intermédio da iniciação esportiva
em escolas, clubes, academias, condomínios entre outros, seja na
modalidade contratual terceirizada ou outros formatos;
• Apoiar e estimular a ampliação do mercado de trabalho para os técnicos
de esgrima vinculados a empresas especializadas de assessoria esportiva
e afins;
• Aproveitar a força de trabalho dos atuais técnicos de esgrima já em
atividade e dos novos técnicos de esgrima que vêm sendo formados
pelo IBE;
• Estimular e atrair empresas de assessoria esportiva e afins que já atuam
no mercado de terceirização ou outros modelos contratuais para se
vincularem ao Projeto Engajar, incluindo a esgrima em seu portfólio de
atividades como mais um dos serviços a serem oferecidos ao mercado.

ENGAJANDO
PROFISSIONAIS
A CBE, por intermédio de seu Instituto
Brasileiro de Esgrima, vem realizando cursos
em diversas cidades brasileiras para a
formação de novos técnicos, além de cursos
para a capacitação de árbitros.
O Projeto Engajar se encaixa perfeitamente
ao momento atual, pois visa estimular a
adesão de novos profissionais e empresas
esportivas a se especializarem em esgrima,
criando uma oportunidade de diversificação
e crescimento profissional frente aos diversos
nichos de mercado que estão aí à espera do
nosso esporte.

ENGAJANDO
EMPRESAS CAPACITADAS
O Projeto Engajar pretende, ainda, estimular a
constituição de novas empresas de assessoria esportiva e
afins para ministrarem aulas de esgrima das seguintes
formas:
• Fornecimento, por comodato, de um kit de
equipamentos de esgrima para a iniciação esportiva
• Aproximação das escolas, clubes, academias,
condomínios-clube e demais entidades

• Divulgação nas redes sociais da CBE e outros meios
Assim, o Projeto Engajar visa uma grande oportunidade
profissional de oferta da esgrima ao mercado no modelo
em que o cliente se vincula a empresas especializadas
para essa atividade esportiva.

ENGAJANDO PESSOAS
O Projeto Engajar irá envolver pessoas que desejam aprender um novo
esporte e que zelam pela sua saúde ou desejam competir. Irá engajar,
também, as empresas especializadas e os profissionais que desejam
diversificar e ampliar suas opções de ganhos.
Irá engajar pessoas, independente de idade, profissão, sexo ou classe
social em um novo momento de suas vidas, em torno de um esporte que
possui muitos benefícios físicos e intelectuais.

Profissionais de Educação Física, ENGAJEM-SE!
Empresas de Assessoria Esportiva e afins, ENGAJEM-SE!
Escolas, Clubes, Academias, Condomínios, ENGAJEM-SE!
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VANTAGENS DA ESGRIMA
A esgrima é um dos esportes mais antigos que se tem conhecimento.
Sua prática é extremamente saudável e contempla todas as idades.

Veja alguns dos seus benefícios:

Aumento da acuidade visual

Desenvolvimento de flexibilidade;

Aumento da acuidade auditiva e tátil;

Desenvolvimento do raciocínio e de reflexos rápidos;

Aumento da concentração e do equilíbrio;

Aumento da resistência muscular;

Incremento da destreza mental;

Aumento da auto-confiança e da auto-estima.

Entrem em contato conosco:
E-mail: projetoengajar@cbesgrima.org.br
Fone: (21) 2283-2256
Endereço CBE: Rua Buenos Aires, 93 sala 708
Centro – Rio de Janeiro - RJ
www.cbesgrima.org.br

@CBE.BrasilEsgrima
https://www.instagram.com/conf.brasileiradeesgrima/

