


PERFIL

Guilherme Toldo vive e respira a Esgrima há 14 anos, quando fez 

sua iniciação no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Hoje ele 

divide seus treinos entre o clube gaúcho e o Frascatti Scherma, 

na Itália. Guilherme busca sua segunda classificação olímpica e a 

oportunidade de competir em casa em um evento da magnitude 

dos Jogos Olímpicos.



GUILHERME TOLDO E A ESGRIMA

Sempre incentivado à prática esportiva por seus pais, ambos educadores 

físicos, Guilherme Amaral Toldo começou na Esgrima ainda criança no Grêmio 

Náutico União. Na época, estava inscrito em outras modalidades mas foi 

aconselhado pelos familiares a seguir na Esgrima. Conforme foi frequentando 

as aulas, seu interesse pelo esporte crescia exponencialmente e ainda que 

seus adversários fossem mais altos e experientes, isso não o intimidava.

Sua primeira competição representando o clube foi o Campeonato Estadual 

Infantil. A partir dali, Guilherme estava totalmente focado na Esgrima. Hoje 

ele completa 14 anos na modalidade e teve a honra de representar o Brasil 

nos Jogos Olímpicos de Londres. O atleta divide seus treinos entre o Grêmio 

Náutico União e o Frascatti Scherma (Roma, ITA). 



PRINCIPAIS CONQUISTAS

Campeão dos Jogos Sul-Americanos (2014)

Campeão de 4 de 6 etapas do Circuito Nacional (2013-2014)

Campeão Brasileiro em todas as Categorias de Base (2004-2011)

Campeão do Torneio Nacional de São Paulo (2014)

Campeão do Torneio Nacional do Rio de Janeiro (2013)

Medalha de Bronze no Campeonato Pan-Americano Individual 

e Equipes (2014)



CALENDÁRIO 2015

Campeonato Pan-Americano

Circuito Nacional 

Copa do Mundo

Jogos Mundiais Militares 

Jogos Pan-Americanos

SANTIAGO, CHILE

CURITIBA, RIO DE JANEIRO E 

PORTO ALEGRE

S. PETERSBURGO, RÚSSIA

MUNGYEONG, COREIA DO SUL

TORONTO, CANADÁ

17 - 26/04

A DEFINIR 

01 - 03/05

29/05 - 05/06

10 - 26/07



ALCANCE DIRETO 

FACEBOOK

INSTAGRAM

SITE OFICIAL

670 fãs

Alcance médio de 3.700 usuários por mês

330 seguidores

Site ativo e atualizado desde dezembro de 2014

GOOGLE+

23.750 mil seguidores

Média de 17 mil visualizações por mês



ESGRIMA

A Esgrima é um dos esportes mais tradicionais do quadro Olímpico. Está 

presente desde as edições da Era Antiga e é um dos quatro que integra o 

programa Olímpico desde a primeira edição da Era Moderna, em 1896. 

A Esgrima também faz parte do Pentatlo Moderno, o qual está nos Jogos 

desde 1912.

É composta por três armas, Florete, Sabre e Espada, as quais se diferem no 

formato e região do corpo do adversário que deve ser tocada para anotar 

pontos, além de outras regras.

O jogo é dividido em três tempos de três minutos. Mas caso um atleta 

marque 15 pontos, o jogo se encerra no momento do 15º ponto.

Também ocorrem as disputas por equipes, tanto na Copa do Mundo como 

nos Jogos Olímpicos.



OBJETIVOS DA PARCERIA

EMPRESA E GUILHERME TOLDO

Aumentar a percepção da marca no público através do reconhecimento 

nacional do atleta

Incentivar a fidelidade à marca

Comprometer-se com a base de fãs/ consumidores atuais e se conectar 

com potenciais fãs/ consumidores

Desenvolvimento de negócios. Conecte-se com consumidores esportivos 

e fãs do atleta

Associar a marca a um nome ligado a sucesso e vitórias

Apoio ao crescimento do esporte no Brasil como parceira de um atleta 

vitorioso



EXPOSIÇÃO DA MARCA

DIVULGAÇÃO

TV

Rádio

Mídia Impressa

Mídia Online



EXPOSIÇÃO DA MARCA

COMPETIÇÕES

SUA
MARCA



EXPOSIÇÃO DA MARCA

EVENTOS



EXPOSIÇÃO DA MARCA

SITE OFICIAL

www.guilhermetoldo.com.br

http://guilhermetoldo.com.br/


EMPRESAS PARCEIRAS



CONTATO

(11) 2574 3187

contato@mvpsports.com.br

www.mvpsports.com.br


