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O que são os Test Matches de Rugby?

Partidas internacionais que não pertencem a 

um campeonato específico, mas valem pontos 

para o ranking mundial de seleções da World 

Rugby.

Adversários do Brasil:

Portugal – Super Desafio BRA de Rugby

Romênia

Resultados:

Brasil 25 x 21 Portugal – 10/06/2017

Romênia 56 x 05 Brasil – 24/06/2017

Público presente:

Brasil x Portugal – 2.286 pessoas;

O Torneio

Transmissão:



Em tarde ensolarada, o Pacaembu recebeu o 

Super Desafio BRA de Rugby 2017

Pacaembu – Praça 

Charles Miller

10/06/2017
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A Brasil Rugby TV transmitiu os dois jogos dos 

Tupis, sendo o segundo com exclusividade

Brasil 25 x 21 Portugal
10/06/2017

São Paulo – Brasil

Clique nas imagens para assistir aos melhores momentos na Brasil Rugby TV

Romênia 56 x 5 Brasil
24/06/2017

Bucareste – Romênia

https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/634/5361
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/634/5361
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/634/5819
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/634/5819


Estadão.com.br– 10/06/2017

Esporte Interativo –

10/06/2017

Principais resultados de mídia:

Clique para acessar o conteúdo

http://www.minutemedialpha.co.uk/posts/2991-brasil-consegue-virada-historica-e-vence-portugal-no-rugby
http://www.minutemedialpha.co.uk/posts/2991-brasil-consegue-virada-historica-e-vence-portugal-no-rugby
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,com-virada-brasil-vence-portugal-pela-1-vez-em-amistoso-de-rugbi-no-pacaembu,70001835070
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,com-virada-brasil-vence-portugal-pela-1-vez-em-amistoso-de-rugbi-no-pacaembu,70001835070


Clique para acessar o conteúdo

Máquina do Esporte –

07/06/2017
Mão de Mestre – 13/06/2017

Principais resultados de mídia:

http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/selecao-de-rugbi-tem-super-desafio-bra-contra-portugal_32628.html
http://www.maodemestre.com/2017/06/brasil-vence-e-reduz-portugal-sua.html


Clique para acessar o conteúdo

Esporte Alternativo –

11/06/2017

Principais resultados de mídia:

Desporto –

10/06/2017

http://esportealternativo.com.br/rugby/33061-selecao-brasileira-busca-virada-historica-contra-portugal
http://www.dn.pt/desporto/interior/portugal-cai-com-estrondo-em-sao-paulo-8554800.html
http://www.dn.pt/desporto/interior/portugal-cai-com-estrondo-em-sao-paulo-8554800.html
http://www.dn.pt/desporto/interior/portugal-cai-com-estrondo-em-sao-paulo-8554800.html


Clique para acessar o conteúdo

Portal do Rugby – 20/06/2017

Principais resultados de mídia:

Gazeta Esportiva – 19/06/2017

https://www.gazetaesportiva.com/mais-esportes/selecao-brasileira-de-rugbi-embarca-para-romenia-e-se-prepara-para-disputa/
https://www.gazetaesportiva.com/mais-esportes/selecao-brasileira-de-rugbi-embarca-para-romenia-e-se-prepara-para-disputa/


Foram mais de 700 mil pessoas impactadas em 

nossas páginas

53 Publicações

1.594 Comentários

2.041 Compartilhamentos

Brasil Rugby –

214.000 seguidores

233 Retweets

1.021 Curtidas

@brasilrugby –

14.600 seguidores

45 Publicações

18.093 Curtidas

292 Comentários

@brasilrugby –

28.300 seguidores

28.931 Reações

685.668 Pessoas 

alcançadas

https://www.facebook.com/BrasilRugby/
https://www.instagram.com/brasilrugby/
https://twitter.com/brasilrugby


Desenvolvemos cartaz específico para o jogo x Portugal 

e estimulamos que os patrocinadores compartilhassem 

em suas páginas, a fim de levar mais público ao estádio.



Também desenvolvemos ações nas nossas páginas para 

envolver os fãs o máximo possível

#TorcidaBrasilRugby: 

a foto no Instagram 

com o maior número 

de curtidas ganhava a 

bola do jogo entre 

Brasil x Portugal

Administração 

Olímpica: Durante 

o jogo Brasil x 

Portugal, as 

atletas olímpicas 

Baby Futuro e Izzy

comandaram 

nosso Twitter e 

Instagram, 

respectivamente

#Tupis_vs_Lobos: a 

hashtag oficial da partida



Reativamos as parcerias com universidades da grande 

São Paulo a fim de conseguir um bom número de 

estudantes nas arquibancadas

Distribuímos cerca de 400 

cartazes e 9 mil flyers entre 

as universidades.

Na arte do anúncio disponibilizamos 

um QR Code para facilitar o endereço 

da compra de ingressos no site da 

parceira StubHub

• Estácio

• Mackenzie

• USP (Farma, Tsunami, 

FEA e FFLCH)

• Belas Artes

• PUC

• Unip

• Estácio
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O Bradesco foi o detentor dos naming

rights do jogo diante de Portugal: Super

Desafio Bra de Rugby. Assim, 

novamente animou a torcida nas 

arquibancadas, instalou seu desafio de 

try na Praça Charles Miller, distribuiu 

batecos, camisas, minibolas e 

chaveiros, levou cheerleaders e bateria, 

que agitaram os torcedores no intervalo. 

A enorme camisa da seleção também 

ficou estendida ao lado do campo. 

Também expuseram a marca no túnel 

de entrada, nas placas de campo, 

protetores de poste e até nas bandeiras 

dos árbitros.



O mascote dos Correios, o Carteirinho

passeou pela Praça Charles Miller e 

pelos diferentes setores das 

arquibancadas. No intervalo, entrou em 

campo e marcou seu try. Ao redor do 

gramado, os Correios também 

instalaram 2 blimps com a marca 

Sedex. Na área VIP teve fotografia 

tirada na hora que virava um cartão 

postal e distribuição do Carteirinho de 

pelúcia para as crianças.



No pré-jogo, a Heineken concentrou os torcedores na Praça Charles Miller com a venda 

de chopp. Também forneceu mobiliário para a área VIP e Bavarias 0,0%. O terceiro 

tempo também foi regado à Heineken, como já é tradição após os jogos dos Tupis.



Também apostou no público da área VIP com barracas de pipoca estilizadas. Após o jogo, abrigou o terceiro tempo no Novotel Morumbi



A CCR levou crianças de seu instituto para entrar no gramado acompanhando os jogadores e com uma faixa durante a 

execução dos hinos nacionais



Convidamos FoodTrucks parceiros da CBRu e 

disponibilizamos diversas opções de alimentação 

aos torcedores na porta do estádio



Além de camisas da seleção, foram 

disponibilizados para venda moletons e camisas 

polo na loja Brasil Rugby
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O Brasil conquistou mais um resultado histórico 

ao vencer Portugal. Foi a primeira vitória brasileira 

contra uma seleção europeia

25 x 21



Após fazer a história, resolvemos relembrar a nossa 

evolução ao longo de 3 anos em um vídeo que viralizou e 

foi nosso recorde de alcance orgânico

Clique para assistir

143 Comentários

419 Compartilhamentos

3.222 Reações

111.096 Pessoas 

alcançadas

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/BrasilRugby/videos/10156085706034298/
https://www.facebook.com/BrasilRugby/


Confira aqui algumas fotos do evento

Clique para ser direcionado ao link

- Brasil x Portugal (Facebook CBRu);

https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10156082309209298


OBRIGADO!


