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O que é o Super Desafio BRA de Beach Rugby?

Desafio anual de Beach Rugby disputado em 

dezembro nas praias do Rio de Janeiro com a 

presença de seleções internacionais nas categorias 

masculina e feminina. Em 2016 foi realizada a 3ª 

edição do evento.

Data e Local:

17/12/2016 – Praia do Leme, RJ

Países participantes:

Brasil, Chile e Uruguai

Classificação final (masculino):

1º Uruguai – 8 pontos (4V, 0D)

2º Chile – 4 pontos (2V, 2D)

3º Brasil – 0 ponto (0V, 4D)

Classificação final (Feminino):

1º Brasil – 8 pontos (4V, 0D)

2º Chile – 4 pontos (2V, 2D)

3º Uruguai – 0 ponto (0V, 4D)

O Torneio

Transmissão:



O Rio de Janeiro sediou pelo terceiro ano consecutivo o 

Super Desafio BRA de Beach Rugby. Este ano, no 

entanto, o evento deixou as areias de Ipanema e foi 

disputado no Leme

Praia do Leme

17/12/2016



Simultaneamente também foi disputado o Super Desafio 

BRA de clubes, com representantes cariocas disputando 

a taça estadual em diferentes modalidades
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Foi a primeira transmissão em TV aberta no Brasil da 

modalidade de Beach Rugby. A RedeTV! Ficou ao vivo cerca de 

2h45 com as atenções voltadas ao Super Desafio BRA com 

excelente índice de audiência.

Clique para acessar o conteúdo

Índices de audiência RedeTV!:

- Estimativa de até 1,4 milhão de pessoas 
que assistiram ao evento ao vivo;

*Fonte: RedeTV!

Índices superiores à Superliga de Vôlei, também 

transmitido pela emissora.

http://www.redetv.uol.com.br/esportes/superfaixadoesporte/blog/rugby/beach-rugby-assista-a-integra-do-super-desafio-bra
http://www.redetv.uol.com.br/esportes/superfaixadoesporte/blog/rugby/beach-rugby-assista-a-integra-do-super-desafio-bra
http://www.redetv.uol.com.br/esportes/superfaixadoesporte/blog/rugby/beach-rugby-assista-a-integra-do-super-desafio-bra
http://www.redetv.uol.com.br/esportes/superfaixadoesporte/blog/rugby/beach-rugby-assista-a-integra-do-super-desafio-bra


Junto à In Press Media Guide a CBRu conseguiu 

disseminar o evento para a mídia especializada e local

http://vejario.abril.com.br/cultura-lazer/copacabana-recebe-

torneio-de-rugby/

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/selecao-

brasileira/beach-rugby-brasil-e-tricampeao-do-super-

desafio-bra-no-feminino

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/selecao-

brasileira/brasil-tem-convocados-e-tabela-definida-para-o-

beach-rugby-do-rio

http://www.ofluminense.com.br/pt-

br/esportes/sele%C3%A7%C3%A3o-feminina-de-beach-

rugby-conquista-o-super-desafio

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/esportes/rio-recebe-

desafio-de-beach-rugby

http://www.bolafeminina.com.br/2016/12/19/beach-rugby-

brasil-e-tricampeao-do-super-desafio-bra-no-feminino/

http://rugbydecalcinha.com.br/2016/12/15/sabado-1712-

tem-super-desafio-bra-na-praia-do-leme-no-rio-de-janeiro/

http://vejario.abril.com.br/cultura-lazer/copacabana-recebe-torneio-de-rugby/
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/selecao-brasileira/beach-rugby-brasil-e-tricampeao-do-super-desafio-bra-no-feminino
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/selecao-brasileira/brasil-tem-convocados-e-tabela-definida-para-o-beach-rugby-do-rio
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/esportes/sele%C3%A7%C3%A3o-feminina-de-beach-rugby-conquista-o-super-desafio
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/esportes/rio-recebe-desafio-de-beach-rugby
http://www.bolafeminina.com.br/2016/12/19/beach-rugby-brasil-e-tricampeao-do-super-desafio-bra-no-feminino/
http://rugbydecalcinha.com.br/2016/12/15/sabado-1712-tem-super-desafio-bra-na-praia-do-leme-no-rio-de-janeiro/


Foram posts com identidade específica para o evento 

sempre com menção e marcação dos patrocinadores

21 Tweets

92 Retweets

234 Curtidas

@brasilrugby –

13.700 seguidores

21 Publicações

397 Comentários

316 Compartilhamentos

Brasil Rugby –

212.855 seguidores

7.152 Reações

132 mil pessoas 

alcançadas

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


Também fizemos transmissões de Facebook Live junto 

aos atletas para atrair ainda mais atenção do público e 

subimos álbuns de fotos desde o treinamento
Clique para acessar o conteúdo

https://www.facebook.com/BrasilRugby/videos/10155525876914298/
https://www.facebook.com/BrasilRugby/videos/10155525876914298/
https://www.facebook.com/BrasilRugby/videos/10155522417419298/
https://www.facebook.com/BrasilRugby/videos/10155522417419298/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155523570944298.1073742094.300305904297&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155523570944298.1073742094.300305904297&type=3
https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10155525981354298
https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10155525981354298


Confira também o vídeo final sobre o evento

Clique para acessar o conteúdo

https://www.youtube.com/watch?v=tBJBVUO2CEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tBJBVUO2CEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tBJBVUO2CEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tBJBVUO2CEA&feature=youtu.be
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Bradesco

O Bradesco foi o Master Sponsor do evento 

e apostou em diversas ativações com o 

público presente na arena.

Estiveram presentes animadores nos 

intervalos das partidas, foram distribuídos 

brindes e a marca se fez presente com 

balões, na distribuição de águas, painel para 

fotos e nos troféus e medalhas dos torneios. 

A marca Também entregou sua conta de 

Snapchat nas mãos da atleta Baby.



Total

A Total apostou no seu relacionamento 

com o esporte local e levou 30 meninas 

da escolinha de Curicica (RJ), projeto 

apoiado pela empresa, para realizarem o 

sonho de treinar com as atletas da 

seleção feminina. Durante o evento, 

também apostou em camisetas para a 

torcida na área VIP.



Confira as fotos do torneio

Clique para ser direcionado ao link

- Super Desafio BRA de Beach Rugby 

(Facebook CBRu);

- Super Desafio BRA de clubes (Facebook 

CBRu);

- Treino – 16/12 (Facebook CBRu);

- Ativações Bradesco (Gaspar Nóbrega)

https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10155525981354298
https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10155526116009298
https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10155523570944298
http://inovafoto.com/home.php?act=pauta&pauta=3154&text=17.12.16+-+Super+Desafio+BRA+de+Beach+Rugby


OBRIGADO!   


