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O que é o Sul-americano de Rugby?

Competição entre as 4 seleções mais fortes da 

América do Sul (exceção feita à Argentina), em 

que os times se enfrentam em turno único. 

Quem somar mais pontos é o campeão.

Países participantes:

Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai

Classificação final:

1º Uruguai – 15 pontos (3V, 0E, 0D)

2º Chile – 9 pontos (2V, 0E, 1D)

3º Brasil – 6 pontos (1V, 0E, 2D)

4º Paraguai – 0 ponto (0V, 0E, 3D)

Público presente:

Brasil x Paraguai – 3.297 pessoas;

O Torneio

Transmissão:



O Pacaembu foi novamente o palco para a seleção 

brasileira em jogos no Brasil

Pacaembu – Praça 

Charles Miller

26/05/2017
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NOVIDADE: Para a transmissão ao vivo dos jogos 

fora de casa estreamos a Brasil Rugby TV

Chile 15 x 10 Brasil
13/05/2017

Santiago – Chile

Transmissão Brasil Rugby TV

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

Uruguai 41 x 27 Brasil
20/05/2017

Montevidéu – Uruguai

Transmissão Brasil Rugby TV

Brasil 57 x 6 Paraguai
26/05/2017

São Paulo – Brasil

Transmissão SporTV

https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/518/4566
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/518/4757
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/518/4566
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/518/4757
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/518/4900
https://cbru.sambaplay.tv/#/viewerMedia/518/4900


Globoesporte.com – 26/05/2017

Lance! – 25/05/2017

Principais resultados de mídia:

http://www.lance.com.br/mais-esportes/rugbi-brasil-encara-paraguai-pacaembu.html
http://globoesporte.globo.com/rugbi/noticia/brasil-domina-o-paraguai-e-encerra-o-sul-americano-com-vitoria-no-pacaembu.ghtml


Clique para acessar o conteúdo

Sportv – 26/05/2017

Ig – 29/05/2017

Principais resultados de mídia:

http://globotv.globo.com/sportv/sportv/v/melhores-momentos-de-brasil-57-x-6-paraguai-pelo-sul-americano-de-rugbi/5898554/
http://globotv.globo.com/sportv/sportv/v/melhores-momentos-de-brasil-57-x-6-paraguai-pelo-sul-americano-de-rugbi/5898554/
http://gazetapress.com/pauta/52589/campeonato_sul_americano_de_rugby_de_xv_2017__selecao_brasileira_x_paraguai
http://esporte.ig.com.br/maisesportes/rugbi/2017-05-29/selecao-rugby-vitoria-paraguai.html


Clique para acessar o conteúdo

ESPN – 29/05/2017
Portal do Rugby – 31/05/2017

Principais resultados de mídia:

http://espn.uol.com.br/noticia/698999_ESPNrugby-brasileiro-sobre-duas-posicoes-em-ranking-mundial-e-aparece-em-33-BR
http://espn.uol.com.br/noticia/698999_ESPNrugby-brasileiro-sobre-duas-posicoes-em-ranking-mundial-e-aparece-em-33-BR
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/selecao-brasileira/dia-de-jogo-o-sul-americano-e-a-despedida-do-nativo


Foram mais de 610 mil de pessoas impactadas 

em nossas páginas

47 Publicações

1.824 Comentários

1.536 Compartilhamentos

Brasil Rugby –

214.000 seguidores

177 Retweets

680 Curtidas

@brasilrugby –

14.500 seguidores

26 Publicações

14.149 Curtidas

219 Comentários

@brasilrugby –

28.100 seguidores

28.617 Reações

596.079 Pessoas 

alcançadas

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


Tivemos uma divulgação agressiva e patrocinada em 

nosso Facebook tanto para o jogo em casa quanto para 

os jogos fora



Desenvolvemos cartazes para cada jogo e estimulamos 

que os patrocinadores compartilhassem o duelo diante 

do Paraguai, a fim de levar mais público ao estádio.

- Jogo realizado no Pacaembu



Criamos sorteios de camisas estimulando o público a 

participar das transmissões e a ir ao Pacaembu

Vou de Tupi: sorteio de camisas para quem 

adquirisse ingressos online no jogo Brasil x 

Paraguai

Bolão: público 

acompanhando 

as transmissões 

podia adivinhar 

o placar final do

jogo até o

intervalo. Quem 

acertasse era 

premiado com

uma camisa



Reativamos as parcerias com universidades da grande 

São Paulo a fim de conseguir um bom número de 

estudantes nas arquibancadas de Brasil x Paraguai

Distribuímos cerca de 500 

cartazes e 8 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

• PUC

• Mackenzie

• USP

• Belas Artes

• Mauá

• Unip

• Estácio
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O Bradesco fez a festa da torcida 

nas arquibancadas. Antes mesmo 

de entrar no estádio, o público já 

podia brincar no desafio de try na 

Praça Charles Miller e recebia 

batecos e camisas para torcer 

pelo Brasil. Lá dentro, 

cheerleaders e bateria animaram 

os torcedores, assim como a 

distribuição de brindes no 

intervalo. Foi instalado também o 

túnel para entrada em campo e 

para este jogo o Bradesco ainda 

preparou um bandeirão com a 

nova camisa dos Tupis.



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.



A Heineken concentrou os torcedores na Praça Charles Miller com a venda 

de chopp em clima de happy hour, já que o jogo aconteceu numa sexta-feira 

à noite. Também forneceu mobiliário para a área VIP e cervejas para o 

terceiro tempo e depois fez uma ação junto ao pub O’Malleys com a 

presença dos atletas da seleção interagindo com o público presente em um 

quiz apresentado pelo narrador da ESPN, Ari Aguiar.



Ativou sua marca na área VIP do estádio, 

com barracas de pipoca estilizadas e um 

totem fotográfico, permitindo às pessoas 

registrarem o momento com o Pacaembu 

ao fundo e levarem para casa a fotografia 

impressa na hora



A Cremer apostou no relacionamento com o público que 

chegava pela Praça Charles Miller. Montou ali um 

grande estande com interações com a marca e 

distribuição de brindes para a torcida



Posicionou no gramado seu inflável

atrás do In Goal do Pacaembu.



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



A CBRu disponibilizou camisas da seleção para 

venda na porta do estádio



1 – Informações gerais do torneio

2 – Divulgação e impacto

3 – Patrocínios e ativações

4 – Overview do Sul-americano de Rugby 2017



O Brasil terminou em 3º lugar após fazer duros 

jogos contra Chile e Uruguai e vencer o Paraguai 

pelo maior placar da história do confronto

57 x 06



Confira aqui algumas fotos do evento

Clique para ser direcionado ao link

- Brasil x Paraguai (Facebook CBRu);

- Brasil x Paraguai (Site Fotojump);

https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10156034801709298
https://joaonetofoto.shootproof.com/gallery/sulamericano


OBRIGADO!


