
Proposta de Patrocínios e Oportunidades

Jogos
Desportivos do
Exército/2022



Quem sou eu?
Conheça o judoca e a pessoa

24 anos

Categoria -73kg (leve)

São Luís-MA

Contato: (98) 98411-5013

E-mail: mserrainfa@gmail.com

João Vitor Ferreira
Moreira Serra
Faixa Preta 1º Dan  - Judô



Sobre a competição

No ano de 2022, serão realizados de 11 a 16 de
julho, na cidade de Campinas-SP, nas instalações da
Escola Preparatória de Cadetes do Exército, reunindo
mais de mil atletas dos oito Comandos Militares de
Área do Exército Brasileiro

Os Jogos Desportivos do Exército são o maior
evento de desporto militar do país, realizados
periodicamente e reunindo atletas em 12
modalidades distintas, oriundos de todos os
cantos do território nacional.



Sobre o Atleta

Com 20 anos de judô, Faixa Preta 1º Dan conferido pela
Confederação Brasileira de Judô, é o atual campeão da
categoria Meio-Leve (-66kg) dos Jogos Desportivos do
Exército (2018) e atual Campeão Brasileiro Região I (-73kg),
e líder do ranking estadual de sua categoria.

João Vitor Ferreira Moreira Serra, 1º
Tenente Temporário do Exército Brasileiro



Feitos recentes notáveis



- Campeão Brasileiro Região I -73kg (Leve)
- Campeão Maranhense Universitário -73kg
- 5º Colocado Campeonato Brasileiro
Universitário -73kg
- Atual Campeão dos Jogos Desportivos do
Exército
- Primeiro militar do Comando Militar do
Norte a conquistar uma medalha de ouro nos
JDE
- Figurou como 2º colocado no Ranking
Nacional em 2019

Títulos recentes

- Por não terem ocorrido competições entre
2020 e a primeira metade de 2021, além do
atleta ter operado o joelho em 2021, encontra-
se retornando ao cenário competitivo
profissional.



Proposta de
divulgação
Realizada dentro das normas da Confederação
Brasilera de Judô

- Alcance a nível nacional, haja
vista ser o maior evento de
desporto militar do Brasil
- Alcance nível militar e civil, por se
tratar de atleta conhecido na
modalidade,
- Possibilidade de projeção em todo
o Exército, por se tratar do atual
campeão da competição.
- Em caso de resultado positivo,
manutenção da parceria para o
circuito profissional de judô.

Também é possível a divulgação com bonés, camisas, mochilas e
agasalhos, a serem usados inclusive nos eventos de marketing



O Judô como arte marcial possui
principios similares ao das Forças
Armadas, prezando pela disciplina,
respeito e hierarquia, princípios
que se estenderão ao patrocinador

Fomento ao esporte
no âmbito militar e
civil

01 02 03

Dentro das diversas atividades
estabelecidas durante o
treinamento e a competição
propriamente dita, a marca será
ligada com o atleta.

Divulgação da marca 

Em 2018 os Jogos
Desportivos do Exército
foram classificatórios para
os Jogos Mundiais Militares,
tendo o atleta conseguindo
a vaga, não tendo sido
realizados os jogos por
conta da pandemia de
covid-19

Oportunidade ímpar

OBJETIVOS
DA
PARCERIA



DIVULGAÇÃO EM GRANDES MEIOS DE CIRCULAÇÃO

Fonte: site do Exército Brasileiro Fonte: site do Exército Brasileiro
Fonte: Portal da Confederação Brasileira
de Judô (Parcial 1º Trimestre/2019)



Qtd/preparação $ Unit $ Total

Judogui (Kimono)

Opções do Plano

Projeção de custos para o JDE/2022
O que o seu pacote de patrocínio visa custear, dentro das suas possibilidades e
expectativas

2 (dois) R$ 1.000,00

Mensalidade 4 (quatro) R$ 150,00

Suplementação/mês 4 (quatro) R$ 600,00

Preparador Físico/mês 4 (quatro) R$ 250,00

Gastos totais

R$ 2.000,00

R$ 600,00

R$ 2.400,00

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

Os gastos com passagem, hospedagem e alimentação ficarão à cargo do atleta e
sua Organização Militar,



Como nossos
Patrocinadores se
beneficiam
Marketing altamente visível em
um evento extremamente
relevante e de caráter positivo
para a marca/pessoa

Centenas de potenciais parceiros e clientes para a marca,
em uma projeção em larga escala, com possibilidade de
renovação da parceria

Novo conteúdo para
redes sociais e engajamento



(98) 98411-5013

Telefone

@_vserra

Instagram

mserrainfa@gmail.com

E-mail

Tem alguma pergunta? Sinta-se à vontade para ligar,
enviar um e-mail ou chamar em uma das redes sociais.

Agradeço sua
atenção!


