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RALLY DOS SERTOES EDIÇÃO 2016˜˜ˆ
Rally dos Sertões 2016: nível recorde de emoção!
O 24º capítulo da epopeia chamada Rally dos Sertões teve o Jalapão como seu principal cenário e o índice
recorde de 74% do percurso de especiais (trechos cronometrados). Ou seja, em 2.357 quilômetros dos 3.212
do percurso, os pilotos tiveram de acelerar forte. A largada foi em Goiânia (GO) e a chegada em Palmas (TO).
Classificada como uma das edições mais técnicas da história, o Rally dos Sertões 2016 colocou à prova a
resistência de homens e máquinas. Carros, motos, quadriciclos e UTVs, bem como seus pilotos e navegadores,
encararam sete dias de disputas pelos estados de Goiás, Bahia e Tocantins.
Se a largada ocorreu pela 14ª vez da capital goiana, o ponto de chegada foi inédito. A Praia da Graciosa, em
Palmas (TO), transformou-se em oásis para os que cruzaram o pórtico, subiram a rampa final, receberam a
medalha e já iniciaram os planos para o ano que vem.
E o ano que vem promete!
O Rally dos Sertões 2017 será histórico, pois marca os 25 anos da maior prova cross-country do mundo realizada
em um único país. E novamente o roteiro será inédito, com início em Goiânia (GO) e chegada em Bonito (MS).
A Dunas Race agradece o patrocínio da Honda, Mitsubishi, Caixa e Outback. O apoio de Pirelli, Cidade Alpha
Goiás (empreendimento da Alphaville Urbanismo) e Guaraná Antarctica. Apoio institucional do Governo do
Tocantins e Governo de Goiás, através do Detran-GO, com o Programa Balada Responsável.
Em 2017 tem mais. Até lá!
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ROTEIRO 2016
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LEVANTAMENTO AÉREO E TERRESTRE

3.212 km

PERCORRIDOS

2.357 km

CRONOMETRADOS

ETAPAS E PERCURSO RALLY 2016
03/09 - Prólogo: Goiânia (GO)
04/09 - 1ª Etapa: Goiânia (GO)/Padre Bernardo (GO)
05/09 - 2ª Etapa: Padre Bernardo (GO)/Cavalcante (GO)
06/09 - 3ª Etapa: Cavalcante (GO)/Posse (GO)
07/09 - 4ª Etapa: Posse (GO)/Luis E. Magalhães (BA)
08/09 - 5ª Etapa: Luis E. Magalhães (BA)/Mateiros (TO) - MARATONA
09/09 - 6ª Etapa: Mateiros (TO)/Ponte Alta (TO)
10/09 - 7ª Etapa: Ponte Alta (TO)/Palmas (TO)

O RALLY EM NÚMEROS: GERAL & ESTRUTURA

146

230

VEÍCULOS INSCRITOS
14 quadriciclos, 48 motos, 31 UTVs, 53 carros

12 PAÍSES
1 AMBULÂNCIA

UTI 4X4

18

ESTADOS BRASILEIROS
+ Distrito Federal representados

3 helicópteros, 3 aviões e 2 drones

MÓVEL:

1 ônibus,1 van, 3 caminhões de produção e cenografia,
sala de imprensa e 1 carreta para secretaria de prova,
apuração e produção de imagens.

sendo 6 mulheres

REPRESENTADOS

COBERTURA AÉREA:

APOIO

COMPETIDORES
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+20

ÓRGÃOS
MUNICIPAIS
E ESTADUAIS
ENVOLVIDOS

52 VEÍCULOS 4x4

MITSUBISHI L200 TRITON

+2.500 NA CARAVANA DO

PESSOAS RALLY DOS SERTÕES

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA

171
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JORNALISTAS
CREDENCIADOS

2.734 MATÉRIAS EM TVS,

JORNAIS, REVISTAS, SITES E RÁDIOS
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VÍDEOS HD

DIVULGADOS

PARA IMPRENSA

897
FOTOS DIVULGADAS

PARA SITES, JORNAIS E REVISTAS

74 RELEASES

E AVISOS DE PAUTAS DIVULGADOS
Chegada das Etapas

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA
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PERFIL AUDIÊNCIA

47.5%

mulheres

52.5%

homens

75.2% ABC

20.5% 40.2% 19.1%

18-34 anos 34-35 anos +55 anos

230MIL PESSOAS
foram impactadas

Transmissão ESPN

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA
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Merchandising Autódromo Internacional de Goiânia/GO

+13H DE TRANSMISSÃO EM TVS

COM MATÉRIAS FOCADAS EXCLUSIVAMENTE NO EVENTO

RETORNO
DE MÍDIA

R$27.937.281,60

RETORNO DE MÍDIA SOCIAL: FACEBOOK

3.245.133
pessoas alcançadas

8.420
compartilhamentos

2.798
comentários
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77.487
CURTIDAS
em postagens durante o evento

549.987 de vídeo
visualizações

entre transmissões ao vivo e conteúdo produzido

Publicações no Facebook

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA: INSTAGRAM

15.223 LIKES

em fotos no Instagram
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19.286
VIEWS
nos vídeos postados ao longo do Rally

+400 COMENTÁRIOS

MÉDIA DE ENGAJAMENTO

374 USUÁRIOS

Publicações no Instagram

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA: TWITTER & YOUTUBE

197 mil

impressões no Twitter

nos 10 dias de competição

Publicação no Twitter

48.817
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visualizações

durante o evento

89% sexo masculino
Faixa etária: 25 a 34 anos

Canal Oficial no YouTube

prÓlOgO: cidade alpha/gO
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As primeiras nuvens de poeira do Rally dos Sertões 2016 surgiram no Cidade Alpha Goiás,
empreendimento da Alphaville Urbanismo, localizado na cidade de Senador Canedo. Lá, pilotos de
carros, motos, quadris e UTVs disputaram o prólogo. Em um circuito de 2.900 metros foi definida a
ordem de largada da prova.
O Cidade Alpha é um complexo urbanístico que ocupa área total de 7,93 milhões de metros quadrados.
O projeto prevê a criação de um bairro organizado e auto-suficiente, que integrará condomínios
horizontais, espaços de lazer, áreas verdes, e estruturas para a instalação de empreendimentos
corporativos, comércio e serviços.
Entrada Prólogo

Público acompanhando Prólogo

Vista Aérea Circuito

Guiga Spinelli

largada PrOmOciOnal: GOiânia/gO
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Goiânia viu pela 14ª vez o início do Rally dos Sertões. O Autódromo Internacional da capital
transformou-se novamente no centro das atenções do mundo off-road. Na noite que antecedeu a
primeira etapa da competição, pilotos, navegadores e demais integrantes das equipes subiram à rampa
da largada promocional e foram saudados pela torcida goiana.
Diversas autoridades também desejaram boa sorte aos participantes, entre elas o governador Marconi
Perillo.
Pela rampa também passaram os integrantes da S.A.S. Brasil (Saúde e Alegria nos Sertões), responsáveis
pelas ações sociais desenvolvidas no Rally dos Sertões e da Expedição Sertões.
Vista Aérea Autódromo Internacional de Goiânia/GO

Rampa Largada Promocional

chegada: palmas/tO
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A capital do Tocantins recebeu o Rally dos Sertões de braços abertos. Na Praia da Graciosa,
milhares de pessoas saudaram os participantes. Palmas, que pela primeira vez foi o ponto de
encerramento do Rally dos Sertões, se mobilizou em torno da prova.
O governador Marcelo Miranda sempre mostrou-se parceiro do Rally dos Sertões e profissionais
de vários departamentos atuaram para que tudo funcionasse bem.
O estado viu no Rally dos Sertões a possibilidade de divulgação de seus roteiros turísticos,
principalmente aqueles ligados ao ecoturismo, sobretudo da região do Jalapão, que fez parte
do roteiro.
Praia da Graciosa/TO

Rampa de Chegada
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AtivaçãO de marca: rally dOs SertOes

16

As ações de relacionamento do Rally dos Sertões começaram bem antes do início da prova. O primeiro evento oficial,
no dia 2, foi a entrevista coletiva que reuniu os campeões do ano anterior, autoridades - com destaque para o vicegovernador José Eliton de Figuerêdo Júnior - e, pela primeira vez, os patrocinadores do evento.
Depois, pilotos, navegadores e integrantes das equipes participaram da carreata, que levou para as ruas da capital
goiana as máquinas que enfrentaram as trilhas da prova. Para acompanhar a largada promocional os convidados se
encontraram no Camarote Oficial, que contou com serviço do restaurante Outback. Encerrando a noite, a Festa
Oficial do Rally dos Sertões ocorreu na Sedna Lounge, um dos points mais disputados de Goiânia.

Coletiva de Imprensa - Patrocinadores

Carreata/GO

Festa Oficial - Sedna Lounge/GO

~

AtivaçãO de marca: rally dOs SertOes
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Em Palma/TO, a chegada e premiação também foram grandes eventos. Do camarote montado com vista para a Praia da Graciosa, convidados e patrocinadores acompanharam a
chegada dos pilotos. Para comemorar o sucesso de mais uma edição, pilotos, navegadores, imprensa e patrocinadores se reuniram no Villa Country e puderam trocar experiências.

Camarote Autódromo Internacional de Goiânia/GO

Camarote Praia da Graciosa/TO

Entrada Festa Oficial - Sedna Lounge/GO

Coletiva de Imprensa - Autoridades Locais

Festa Oficial - Sedna Lounge/GO

AtivaçãO de marca: Outback
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O terceiro ano da parceria Rally dos Sertões e Outback proporcionou muitos momentos de aventura, em
ações de relacionamento, promoções, responsabilidade social e divulgação digital.
O concurso cultural no Instagram contabilizou mais de 3.500 publicações com a hashtag #rallyoutback
e premiou um casal com um fim de semana em Goiânia para acompanhar a largada promocional. E quem
estava em Goiânia na semana do rali ganhava um chopp cortesia se mostrasse o post promocional nas
unidades Outback.

Ganhadores Concurso Cultural #rallyoutback

Jantar Beneficente - S.A.S. Brasil

Passeio de Helicóptero com Ganhadores

AtivaçãO de marca: OUTBACK
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Em São Paulo, os frequentadores do restaurante foram surpreendidos com um convite inusitado: dar uma volta em um carro de rali junto com um piloto profissional.
O Outback também cedeu o espaço para a realização de almoços com jornalistas em São Paulo e Goiânia, além de jantares beneficentes para arrecadar verbas para o S.A.S. Brasil,
onde toda a renda foi revertida para a ação social que acontece durante o Sertões.

Ação de Relacionamento

Publicações no Facebook

Página Outback Brasil Oficial no Facebook

AtivaçãO de marca: HOnda
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Pelo quinto ano consecutivo, a Honda foi patrocinadora do Rally dos Sertões. A marca, que se orgulha por ter a
competição no DNA, chancela o Rally dos Sertões como uma das provas oﬀ-road mais importantes do planeta
e utilizou o evento para a realização de várias ações de ativação de marca.

Espaço para Recepção de Convidados

Entrada para Área Reservada do Camarote VIP

AtivaçãO de marca: HOnda
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A Honda convidou jornalistas de São Paulo para a largada do Rally dos Sertões, em Goiânia, e um grupo de profissionais teve a oportunidade de seguir o roteiro da prova utilizando
motocicletas modelo XRE 190cc e XRE 300cc. Ainda na capital goiana, a marca realizou almoço com os pilotos, jornalistas e convidados. Ainda teve direito a espaço exclusivo
no camarote VIP e exposição em um dos boxes do Autódromo Internacional na capital de Goiás.

Almoço com Imprensa e Convidados

Almoço com Imprensa e Convidados

AtivaçãO de marca: MITSUBISHI
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A Mitsubishi foi parceira do Rally dos Sertões pela 13ª vez. A marca teve participação fundamental na prova desde o
levantamento do percurso, que neste ano foi feito com uma L200 Triton. A Mitsubishi também cedeu 52 carros para a
organização. Estes veículos foram utilizados para diversas finalidades, entre elas o apoio logístico e a limpeza das trilhas após
a passagem dos competidores.
A marca ainda realizou exposição de veículos no Autódromo Internacional de Goiânia, promoveu uma etapa da Mitsubishi
Cup um dia antes do início do Rally dos Sertões e levou equipe especializada e peças de reposição para dar assistência para
competidores que utilizam carros da marca durante todo o Rally dos Sertões.

Painel para foto instalado no Shopping

Exposição de Veículos

Circuito Prólogo

AtivaçãO de marca: DETRAN/gO
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Mais uma vez o Projeto Balada Responsável do Detran Goiás esteve
presente no Rally dos Sertões. Ações de conscientização sobre os riscos de
associar consumo de bebida alcoólica e direção foram realizadas com adultos
presentes na largada.
Para as crianças de escolas do estado, o Detran montou uma cidade
em miniatura onde elas puderam brincar e ao mesmo tempo receber
ensinamentos sobre as leis de trânsito. A ação foi montada dentro do
Autódromo Internacional, o que também permitiu as crianças ver de perto os
carros do rali.

Cidade Miniatura

AtivaçãO de marca: TeutO | PFIZER
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A participação do Laboratório Teuto no Rally dos Sertões impulsionou a solidariedade. A empresa
doou uma tonelada de medicamentos para o S.A.S. Brasil (Saúde e Solidariedade nos Sertões).
O Teuto ainda participou da largada promocional, distribuindo kits com bolsa, revista, squeeze,
nécessaire e toalha para os competidores. A empresa ainda teve espaço exclusivo em um dos boxes
do Autódromo Internacional de Goiânia, onde distribuiu squeezes para o público.

Ativação de Marca no Autódromo Internacional de Goiânia/GO

AtivaçãO de marca: PIRELLI
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A Pirelli voltou a integrar o time de apoiadores da competição, tornando-se a
marca oficial de pneus do Rally dos Sertões 2016. Para comemorar o retorno,
a Pirelli ofereceu condições especiais para a compra de pneus de competição,
itens que foram muito exigidos nesta edição, considerada uma das mais duras da
história da prova.

Venda de pneus Pirelli no Autódromo
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Ação Ambiental
Responsabilidade ambiental por onde a caravana do rally passa. Há 15 anos, a equipe
de ação ambiental do Sertões segue o caminho dos competidores recolhendo todo
tipo de resíduo gerado ou descartado. Seja nas trilhas, ao longo do percurso, ou
nas áreas de box, todo o material recolhido tem destino adequado.
• Resíduos de óleo dos veículos são coletados e descartados em recipientes
adequados;
• Peças de veículos são devolvidas aos competidores ou equipes de apoios;
• Todo tipo de resíduo reciclável dos acampamentos é separado e destinado
às cooperativas ou indivíduos que trabalham com reciclagem.
Tudo para manter as belas paisagens do interior do Brasil preservadas e minimizar
os impactos da competição.
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AÇÃO SOCIAL
O S.A.S (Saúde e Alegria nos Sertões) é um projeto que nos orgulhamos de fazer parte! Em
sua quarta edição, o S.A.S leva atendimento médico, diversão e conhecimento às
comunidades carentes das regiões por onde o Rally passa, e a cada ano esta iniciativa cresce.
Em 2016, a equipe formada por 25 pessoas passou por três cidades: Cavalcante/GO,
Natividade/TO e Ponte Alta/TO em 10 dias de expedição. Este ano a ação também contou
com a pré expedição de triagem, que realizou exames preventivos de câncer de colo de útero
para posterior atendimento durante a expedição. Os atendimentos realizados contribuíram
diretamente na redução da fila de pacientes aguardando por esse tipo de procedimento nas cidades.
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AÇÃO SOCIAL

“O S.A.S é sem dúvida uma mudança na vida de tantas pessoas,
que tão logo já estará em outros cantos desse país!”

(Anderson Nune Scaloni, voluntário S.A.S. Brasil)

3.200

PESSOAS
IMPACTADAS

949 MÉDICOS
600 122 ÓCULOS
ATENDIMENTOS

KITS ODONTOLÓGICOS

DISTRIBUÍDOS

950

ENTREGUES NO DIA DA AÇÃO

PESSOAS NAS
ATIVIDADES RECREATIVAS

69

PESSOAS OPERADAS

para retirada de lesões cancerosas,

todas envidadas para biópsia

MULTIRÃO DE CÂNCER DE PELE:

116 PACIENTES TRIADOS &

31 CIRURGIAS ENCAMINHADAS PARA BIÓPSIA

64

322

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
nas palestras de capacitação
em urgência e emergência

SUPER FÓRMULA

(VERMIFUGAÇÃO) DISTRIBUÍDAS

21 NOTAS NA MÍDIA
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CLIPPING
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ESPN (jul/2016)

Catraca Livre (jul/2016)

O Girassol (set/2016)

CLIPPING
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globoesporte.com (set/2016)

G1 (set/2016)

terra.com.br (set/2016)

CBN Esportes (set/2016)

Estadão (set/2016)

CLIPPING
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O Povo (jun/2016)

Lance! (jun/2016)

CLIPPING
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UOL (set/2016)

Zero Hora (set/2016)

CLIPPING
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Gazeta Esportiva (jun/2016)

R7.com (jul/2016)

CLIPPING
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O Popular (set/2016)

Jornal de Tocantins (jul/2016)

CLIPPING
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G1 (set/2016)

TV Goiânia (set/2016)

Pioneira (set/2016)

Metro (set/2016)
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GALERIA DE IMAGENS
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GALERIA DE IMAGENS
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GALERIA DE IMAGENS
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GALERIA DE IMAGENS
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GALERIA DE IMAGENS
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LICENCIAMENTO
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O ESPÍRITO DO SERTÕES SEMPRE COM VOCÊ!

COMPRESERTOES.COM.BR

PATROCÍNIO & APOIO
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PATROCÍNIO

APOIO INSTITUCIONAL

APOIO

