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RALLY DOS SERTÕES: EDIÇÃO 2017
Uma das maiores competições off-road do

quilômetros entre Goiânia (GO), que recebeu

mundo completou 25 anos em 2017 e conseguiu,

a largada da competição pela 15ª vez, e Bonito

assim, se consolidar em uma seleta lista de

(MS), destino inédito na história da prova.

grandes eventos que são realizados por longos

Quem participou deste evento único, que

anos, sem interrupções, no Brasil e no mundo.

atravessou paisagens maravilhosas e cruzou

Administração

investimentos

com um povo acolhedor, trouxe na bagagem

constantes em tecnologia e metodologias, e

lembranças de tirar o fôlego e experiências

equipes treinadas e bem preparadas, fazem

inéditas, memoráveis.

do Rally dos Sertões uma das plataformas de

Sem contar os novos amigos! Grandes

marketing esportivo e de relacionamento mais

guerreiros escreveram o nome na história

bem-sucedidas no país.

da edição de 25 anos do Rally dos Sertões,

Empresas como Mitsubishi, Honda, Divino

depois de enfrentarem disputas do início

Fogão, Petrobras Grid, Lubrax e BR Petrobras

ao ﬁm. Aliás, que disputas! Jean Azevedo

criaram ações para consumidores ﬁnais, clientes

(motos), Cristian Baumgart/Beco Andreotti

e prospects durante a largada promocional, no

(carros) Diogo Zonato (quadriciclos) e Bruno

Autódromo Internacional de Goiânia, e também

Varela/João Arena (UTVs) faturaram o título

na rampa de chegada montada na praça central

em suas respectivas categorias.

da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

E a grande aventura continua. O roteiro do

Durante sete dias, competidores divididos

Rally dos Sertões 2018 já está deﬁnido e

nas categorias Motos, Carros (cross country e

a largada será pelo 16º. ano em Goiânia. A

regularidade), Quadriciclos, UTVs e Expedição

chegada acontecerá na praia de Fortaleza,

Sertões (passeio), percorreram os 3.300,06

pela 11ª vez. Vai valer a pena!

proﬁssional,

Organizar

e

realizar

um

evento

da

magnitude do Rally dos Sertões só é
possível graças ao empenho e a conﬁança
de grandes parceiros!
Muito obrigado!

3.300,06 km

GERAL

PERCORRIDOS

1.999 km

CRONOMETRADOS

162
COMPETIDORES
273 sendo 19 mulheres
VEÍCULOS INSCRITOS

08 quadriciclos, 46 motos, 34 UTVs, 74 carros

13 PAÍSES

17

+20

REPRESENTADOS

ESTADOS BRASILEIROS

+ Distrito Federal
representados
ÓRGÃOS
MUNICIPAIS
E ESTADUAIS
ENVOLVIDOS

ETAPAS E PERCURSOS DO RALLY 2017

19/08 - Prólogo: Goiânia (GO)

23/08 - 4ª etapa: Aruanã (GO)/Barra do Garças (MT)

20/08 - 1ª etapa: Goiânia (GO)/Goianésia (GO)

24/08 - 5ª etapa: Barra do Garças (MT)/Coxim (MS)

21/08 - 2ª etapa: Goianésia (GO)/Santa Terezinha de Goiás (GO)

25/08 - 6ª etapa: Coxim (MS)/Aquidauana (MS)

22/08 - 3ª etapa: Santa Terezinha de Goiás (GO)/Aruanã (GO)

26/08 - 7ª etapa: Aquidauana (MS)/Bonito (MS)
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55 VEÍCULOS 4x4

ESTRUTURA

MITSUBISHI L200 TRITON

1 AMBULÂNCIA

UTI 4X4
COBERTURA
AÉREA

5
CARRETAS, SENDO
1 posto médico, 2 carretas de ações sociais,
1 carreta de secretaria de prova/sertoestv
e 1 carreta de brieﬁng dos competidores

3 helicópteros, 3 aviões e drones

APOIO MÓVEL:
1 ônibus,1 van, 3 caminhões de produção e cenograﬁa, sala de imprensa

+1.700
PESSOAS NA CARAVANA

DO RALLY DOS SERTÕES
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VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA

161

JORNALISTAS
CREDENCIADOS

4.827 MATÉRIAS EM TVS,
JORNAIS, REVISTAS, SITES E RÁDIOS

12

VÍDEOS HD

503

DIVULGADOS

FOTOS DIVULGADAS

PARA IMPRENSA

PARA SITES, JORNAIS E REVISTAS

54 RELEASES
E AVISOS DE PAUTAS DIVULGADOS
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VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA
PERFIL
DA AUDIÊNCIA

45% 55%

mulheres

homens

8

Emissora oﬁcial

Faixa
etária
18-49
anos

Cobertura FOXSPORTS

Matéria veiculada no Globo Esporte

Cobertura RedeTV!

RETORNO DE MÍDIA

RS 52.509.699.18

aumento de 87% em relação ao ano anterior

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA

+13H DE TRANSMISSÃO EM TVS
COM MATÉRIAS FOCADAS EXCLUSIVAMENTE NO EVENTO
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TECNOLOGIA EM TODOS OS SENTIDOS
PRESENÇA CONSTANTE NAS
REDES SOCIAIS
Antes mesmo da largada em Goiânia (GO),
o Rally dos Sertões já agitava as redes
sociais. Os vídeos ao vivo (Live) realizados
na página oﬁcial da competição, no
Facebook, somaram mais de 3 milhões de
visualizações e contabilizaram 1.625.000
minutos assistidos.
Inovadores, os Lives foram um dos
grandes diferenciais da divulgação da 25ª
edição da prova. A primeira ocorreu em
fevereiro, e de lá até o ﬁm da competição
foram realizadas 90 entradas ao vivo, com
pilotos, navegadores, pessoas envolvidas
na organização, autoridades, jornalistas e
outras personalidades.
Outra novidade foram os Lives e Stories no
Instagram. Com uma linguagem informal
e descontraída, as peças mostraram o dia
a dia da competição por um outro ângulo,
além de atrair o público para os vídeos
oﬁciais do rally no Youtube.

O aplicativo oﬁcial também foi um grande
sucesso! Disponibilizado para os sistemas
operacionais Android e iOS, os usuários
desta plataforma puderam acompanhar os
pilotos em tempo real, receber notiﬁcações
dos acontecimentos mais importantes,
visualizar os álbuns de fotos da competição
e ﬁcar por dentro de todas as notas
divulgadas no Twitter. Tudo em um único
lugar.
No YouTube, além dos vídeos com os
melhores momentos, foi publicada uma
websérie exclusiva para os 25 anos, com
o piloto de moto Cristhian Constantini.
Produzida em parceria com a equipe
One Rally, a série mostrou a rotina deste
competidor e aproximou ainda mais o
público do universo off-road.
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RETORNO DE MÍDIA SOCIAL: FACEBOOK
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472.048 fãs

SOMENTE EM AGOSTO

+35 MIL NOVOS FÃS

pessoas alcançadas

108MIL

ESPECTADORES ACOMPANHANDO

POR DIA NA SEMANA DO SERTÕES

625.597
ENVOLVIMENTOS

COM PUBLICAÇÕES

200% de crescimento

4.180.943

158.994 REAÇÕES
em postagens durante o evento

2.798

8.420

comentários compartilhamentos

+1.3 MILHÕES de vídeos

visualizações

entre transmissões ao vivo e conteúdo produzido

PUBLICAÇÕES: FACEBOOK

Publicação de álbum de fotos no Facebook

Transmissão de vídeo ao vivo no Facebook
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Publicações de vídeo de internauta no Facebook

VISIBILIDADE & Retorno de mídia: INSTAGRAM

30%

crescimentO

de

+34 MIL +560 MIL
SEGUIDORES

VISUALIZAÇÕES

tecnologia 65 STORIES
POSTADOS DURANTE EVENTO
nova

MÉDIA DE ENGAJAMENTO

336.722 VISUaLIZAÇÕES

#SERTOESPROSFORTES

# 3.661 usos

DAS HASHTAGS # OFICIAIS

758 LIKES/POST

161.494 views
NOS VÍDEOS POSTADOS
durante o SERTÕES 2017
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PUBLICAÇÕES: INSTAGRAM

Publicação em foto no Instagram

Publicações em vídeo no Instagram
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Publicações de Stories no Instagram

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA: TWITTER

225,7 mil

durante competição

480 tweets

impressões no Twitter
no mês de agosto/17 publicados em agosto

Menção do jornalista Celso Miranda no Twitter

Publicações no Twitter

Menção da Central Fox Brasil no Twitter
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APP RALLY DOS SERTÕES 2017

18

disponível

iOS
e ANDROID
nas plataformas

DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17

136.000 pageviews
DOWNLOADS

7.9 MIL
APP Rally dos Sertões

VISIBILIDADE & RETORNO DE MÍDIA: YOUTUBE

83%

de

crescimento
no tempo de
exibição!

497 mil
MINUTOS EXIBIDOS
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150 mil visualizações em agosto/17

+89 MIL

VISUALIZAÇÕES

durante o evento

CRESCIMENTO DE 54,8%

PÚBLICO PREDOMINANTE

90,5%
Faixa etária: 25 a 34 anos
sexo masculino

MÉDIA DE RETENÇÃO DE 50%
da audiência até o ﬁnal do vídeo no canal do YouTube

Canal oﬁcial no YouTube

PUBLICAÇÕES: YOUTUBE
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Publicação no canal oﬁcial no YouTube

Publicação no canal oﬁcial no YouTube

Publicação no canal oﬁcial no YouTube

ACELERA TAMBÉM A ECONOMIA
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MARCA PRESENÇA POR ONDE PASSA
Além da divulgação nacional e internacional
de cidades e estados através de imagens
para TVs e conteúdos produzidos pela equipe
de comunicação da Dunas Race, o Rally dos
Sertões tem outro importante diferencial
para quem recebe a caravana da prova: o
aquecimento da economia local.
Aproximadamente 1.700 pessoas chegam
às cidades e movimentam toda uma cadeia
produtiva. Hotéis, bares e restaurantes, postos
de gasolina, farmácias, táxis, ubers, além de
companhias aéreas, têm um grande impacto
positivo com a passagem do Sertões.
Apenas para citar alguns exemplos que
ilustram o impacto econômico nas cidades,
bastou o anúncio de que o Rally dos Sertões
passaria por Coxim (MS) para que 100% dos
leitos de vários hotéis fossem reservados.
Em Santa Terezinha de Goiás (GO), outra cidade
do roteiro do Sertões 2017, também registrou
o aumento nas vendas durante a passagem da
competição. Em apenas um dos mercados do
local, equipes compraram todo o estoque de
carne, bebidas e outros produtos alimentícios.
O impacto mereceu elogios de comerciantes

e autoridades. “O Rally dos Sertões colocou
Santa Terezinha de Goiás no mapa”, aﬁrmou
o prefeito da cidade Marcos Cabral, que
classiﬁcou a passagem do rali como “um dia
histórico”.
No Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo
Azambuja também festejou a inclusão de
três cidades de seu estado no roteiro. “É uma
alegria termos em Mato Grosso do Sul um dos
maiores ralis do mundo, e no melhor destino
de ecoturismo do mundo. Estão de parabéns
o Mato Grosso do Sul e o Rally dos Sertões”,

aﬁrmou durante a chegada, em Bonito (MS).
E o prefeito de Bonito, Odilson Arruda Soares,
arrematou. “O 25º Rally dos Sertões teve a
sua ﬁnal neste ano de 2017 em nossa cidade,
representando uma grande visibilidade de
nosso destino turístico, propiciando o aumento
do ﬂuxo de turistas, gerando trabalho e renda,
por sua vez, melhoria de vida para a nossa
comunidade”.
Assim foi em todas as paradas da prova,
desde a largada até a chegada. Com festa,
competição e benefícios para as cidades.

prÓlOgO: cidade alpha/gO
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Os motores começaram a roncar forte na 25ª
edição do Rally dos Sertões, no interior do
condomínio Cidade Alpha, empreendimento
do Alphaville Urbanismo. Pelo segundo ano
consecutivo, o prólogo (disputa que deﬁne a
ordem de largada) foi realizado no loteamento.
Carros, motos, UTVs e quadriciclos ﬁzeram a
poeira subir em uma pista de 6 quilômetros.
A disputa foi rápida. Porém, já mostrou o
que viria pela frente: um Rally dos Sertões
extremamente emocionante.

LARGADA PROMOCIONAL
NA RAMPA DE LARGADA,
O CORAÇÃO BATE MAIS FORTE
A rampa de largada do Rally dos Sertões
é onde a emoção toma conta de todos.
Aﬁnal, pilotos, navegadores, equipes e
patrocinadores se prepararam durante
longos meses para uma das maiores
competições off-road do mundo.
E quando o assunto é “emoção”, não há

AUTÓDROMO
INTERNACIONAL
DE GOIÂNIA/GO
Público em volta da rampa

ambiente melhor para que empresas
possam fazer ativações com stakeholders.
Mitsubishi, Honda, Divino Fogão, Caixa,
Petrobras e Governo de Goiás usaram a
plataforma do Rally dos Sertões para se
relacionarem com clientes, consumidores,
parceiros, colaboradores e prospects.

Grande público prestigiando o evento

Marcos Ermírio de Moraes,
Diretor Geral da Dunas Race

Equipe Honda na rampa promocional

Fogos anunciam a abertura do Rally

Chegada

Se a atmosfera da rampa de largada era
pura emoção, o que dizer da rampa de
chegada, depois que pilotos e equipes
conseguiram superar desaﬁos extremos
entre Goiânia e Bonito? Na praça da
cidade de um dos melhores roteiros de
ecoturismo do mundo, a Dunas Race,
organizadora da competição, montou

um grande camarote para receber
convidados especiais, autoridades,
clientes e parceiros dos patrocinadores.
A chegada de cada moto, carro,
quadriciclo e UTV era comemorada
pelos convidados VIPs. Um grande
serviço de catering foi montado pelo
Divino Fogão, que teve a oportunidade

Rampa de chegada e camarote de relacionamento
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de apresentar aos convidados, em Mato
Grosso do Sul, todo o sabor da comida da
fazenda. A nova cerveja Bamboa, recémchegada ao mercado, também usou a
plataforma de relacionamento do Rally dos
Sertões para que pudesse apresentar o
produto aos consumidores por meio de ações
de degustação.

Grande público prestigiando evento

Reinaldo Azambuja, Governador
do Mato Grosso do Sul

Premiação

ATIVAÇÃO DE MARCA: RALLY DOS SERTÕES
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PLATAFORMA LIVE EXPERIENCE
O Rally dos Sertões é uma plataforma
de comunicação completa, que abrange
mídia digital (TV, Rádio, Jornal, Revista), e
redes sociais, ações social e ambiental e,
principalmente, Live Experience.

exclusivas e personalizadas e Cross Marketing.
“A ativação de marcas é intensa durante o
Rally dos Sertões, com a realização de vários
eventos paralelos”, conta Roque Horta, diretor
comercial da Dunas Race.

Desde a largada, em Goiânia, até a chegada,
em Bonito, empresas parceiras utilizaram
o evento para ações de relacionamento,
sampling, exposição de marca, lançamento
e experimentação de produtos, promoções

Os patrocinadores também aproveitaram
o Sertões organizando eventos para a
equipe interna (indoor marketing), parceiros
estratégicos e comerciais.

Degustação de produtos

Exposição de produtos

Camarote de relacionamento

DJ Festa do Sertões

ATIVAÇÃO DE MARCA: RALLY DOS SERTÕES
Festa

Honda, Mitsubishi, Divino Fogão, BR
Petrobras, Caixa, Governos dos Estados
de Goiás e Mato Grosso do Sul e Detran
Goiás tiveram entregas de conteúdo
digital, com várias ativações criadas
pela Dunas Race, como a produção de
vídeos exclusivos sobre a participação
em um dos maiores ralis do planeta.

Sampling
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Test ride

Exposição de produtos

Degustação de cerveja premium

Experiência de marca

ATIVAÇÃO DE MARCA: MITSUBISHI
MITSUBISHI E RALLY DOS SERTÕES:
UMA PARCERIA DE SUCESSO!
O que Mitsubishi e Rally dos Sertões têm em
comum? Antes de mais nada, uma parceria de
sucesso ao longo de 14 anos e o mesmo DNA offroad “Casca Grossa”.
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As equipes técnicas, no “fechamento” das
estradas durante a passagem da competição,
para garantir a segurança dos competidores;
o time ambiental e o resgate de competidores
só conseguiram superar um roteiro tão difícil e
complexo por contarem com um veículo conﬁável
e robusto.

A picape L200 Triton é o “carro oﬁcial” do Rally dos
Sertões. O modelo foi usado pelas equipes técnica,
de logística, de cenograﬁa e organização.

“Precisamos ter a certeza de que nossa equipe vai
chegar com tranquilidade aos pontos deﬁnidos.

Coquetel na concessionária Asuka

Coquetel na concessionária Asuka

Exposição no autódromo

ATIVAÇÃO DE MARCA: MITSUBISHI

Convidados Mitsubishi

Por isso contamos com os veículos da Mitsubishi”,
aﬁrma Sabrina Proença, Diretora do Departamento
de Competição da Dunas Race.
A Mitsubishi também aproveitou as plataformas de
relacionamento do Rally dos Sertões para ﬁcar ainda
mais próxima do público ﬁel da marca. Durante as
atividades do Sertões em Goiânia, organizou um
coquetel para clientes especiais na concessionária
Asuka.
Os participantes puderam conhecer novos modelos
e, ainda, trocar experiências sobre aventuras 4x4.
Porém, quem não foi à concessionária não perdeu
nenhum detalhe: a marca levou para o autódromo
de Goiânia os mais recentes modelos, que ﬁcaram
expostos à disposição do público.
A Mitsubishi também apoiou a Expedição Sertões, que
reuniu 15 carros da marca. Os participantes puderam
acompanhar a prova de uma forma divertida e com
uma experiência inédita, através de outra grande
plataforma de relacionamento disponibilizada aos
patrocinadores e parceiros comerciais do Rally dos
Sertões.

Frota L200 carro oﬁcial

ATIVAÇÃO DE MARCA: HONDA
A Honda também é uma grande parceira do Rally
dos Sertões, e aproveita todas as plataformas
oferecidas pelo evento para proporcionar
experiências inéditas e exclusivas, envolvendo
a imprensa, representantes de redes de
concessionárias, consumidores já consolidados
e em potencial, além do público em geral.

Goiás, a marca organizou um almoço exclusivo
na área de box com a presença de porta-vozes
da empresa e também de pilotos oﬁciais da
equipe Honda Racing. Jornalistas também
tiveram a oportunidade de viajar até Goiânia
com o modelo de 1000 cilindradas Africa Twin,
a “moto oﬁcial do Rally dos Sertões”.

Com jornalistas de vários estados e também de

O público também teve a oportunidade de

Espaço para recepção de convidados

Espaço para recepção de convidados
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Flyer de divulgação

ATIVAÇÃO DE MARCA: HONDA

Test ride

conhecer e participar do test drive da Africa Twin
e de demais modelos da marca em uma área
exclusiva Honda no autódromo de Goiânia.
E as ações promocionais não pararam por aí! Para
proporcionar o maior conforto possível para os
convidados, a empresa montou uma área VIP no
empreendimento Cidade Alpha, onde foi realizado
o prólogo. O local se transformou em um ponto de
encontro e convivência para jornalistas e pilotos. À
noite, de volta ao autódromo, a Honda ainda contou
com um camarote exclusivo para acomodar os
convidados durante a largada promocional.
Parceira do Rally dos Sertões há seis temporadas,
a Honda também apoiou, mais uma vez, a categoria
Honda CRF 230 F, destinada a pilotos iniciantes
na competição. A marca subsidiou os valores de
inscrições da categoria e ofereceu condições
especiais na compra do modelo.

Convidados Honda

ATIVAÇÃO DE MARCA: DIVINO FOGÃO
Parceiro do Rally dos Sertões pela primeira vez,
a rede de restaurantes Divino Fogão entrou
de cabeça como patrocinador da competição
e realizou várias ações de marketing antes e
durante a competição.

35

a promoção “aventura encantada” que ocorreu
nos 180 restaurantes da rede, em todo Brasil,
e sorteou 4 roteiros de viagens para toda a
família.

Marca oﬁcial do novo ﬁlme dos Smurfs no
Brasil, a rede distribuiu copos especiais dos
personagens da animação para as crianças das
cidades por onde o rali passou. A ação reforçou

A Divino Fogão também produziu todo o
catering das áreas VIPs, tanto na largada no
Autódromo Internacional de Goiânia quanto
na chegada, no camarote montado na praça
principal de Bonito. Toda a alimentação servida

Serviço camarote VIP Goiânia/GO

Serviço camarote VIP Bonito/MS

Totem para interação promocional

ATIVAÇÃO DE MARCA: DIVINO FOGÃO
para equipes, convidados especiais e autoridades
teve um sabor especial direto da fazenda.
Além do patrocínio e das ações de marketing, a
empresa também contou com uma grande equipe
em duas categorias: carros, com Reinaldo Varela e
Gustavo Gugelmin, e 3 UTVs com Rodrigo, Gabriel
e Bruno Varela.

Interação do público

DIVERSIFICAÇÃO DE MARCA: Rally do Sertões
A conceituada H.Stern, uma das
maiores joalherias do país, e com
presença no exterior, lançou um relógio
personalizado para comemorar os 25
anos do Rally dos Sertões. As peças são
exclusivas e numeradas, com detalhes
em laranja (a cor oﬁcial do Sertões) e
opções de pulseiras nas cores marrom
ou preto.
O lançamento oﬁcial do relógio H.Stern
25 anos foi realizado em grande estilo
no Shopping Iguatemi, um dos mais
luxuosos de São Paulo. O coquetel de
lançamento contou com a participação
de pilotos, navegadores, chefes de
equipe, jornalistas e convidados VIPs.
O relógio H.Stern Rally dos Sertões 25
anos também foi apresentado na loja
do Shopping Flamboyant, em Goiânia,
durante a presença da caravana na
cidade. Os relógios estão à disposição
em todas as lojas da marca do país.
Rally dos Sertões e H.Stern: um marco!
Relógios oﬁciais do Rally dos Sertões
em parceria com H.Stern

Foto: @fermkt

Cássio e Gerson do canal Acelerados

Joyce Pascowitch
e Carlos Jereissati Filho

Daniela Albuquerque e Amilcare
Dallevo Jr. da RedeTV!

Marcos Ermírio de Moraes sendo entrevistado

Piloto Paulo Pichinni e ﬁlhos

ATIVAÇÃO DE MARCA: TEUTO

Mais uma vez, a solidariedade
uniu o Laboratório Teuto e o
Rally dos Sertões. A doação
de medicamentos para a
caravana do S.A.S. Brasil
(Saúde e Solidariedade nos
Sertões) permitiu que condições
básicas de saúde chegassem
em locais distantes do Brasil.
Na largada promocional, a
Teuto marcou presença com a
distribuição de kits com bolsa
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para os competidores, além do
espaço exclusivo em um dos boxes
do Autódromo Internacional de
Goiânia, onde distribuiu squeezes
para o público.

Ação promocional

Promotora distribuindo brindes

ATIVAÇÃO DE MARCA: Detran - GO

O Detran de Goiás, parceiro do
Rally dos Sertões por meio do
programa Balada Responsável,
utilizou um dos boxes do
autódromo de Goiânia para
divulgar suas ações e, com isso,
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conscientizar as pessoas para a
segurança no trânsito. Informes
publicitários e brindes foram
distribuídos para todos durante
a largada promocional da prova.

Ação educacional de trânsito

Equipe Balada Responsável junto à maquete interativa

AÇÃO SOCIAL
Enquanto pilotos e navegadores
lutavam pelas primeiras colocações
na edição de 25 anos do Rally dos
Sertões, o grupo de voluntários do
S.A.S. Brasil (Saúde e Alegria nos
Sertões) atuava para levar saúde,
esporte e diversão a comunidades
ao longo da trilha. Eles executaram
475
cirurgias
(ginecológicas,
odontológicas e dermatológicas) e
distribuíram 492 óculos, entre outras
ações realizadas em 3 cidades.

Na edição de 25 anos do Rally dos
Sertões as ações do S.A.S. foram
realizadas em Santa Terezinha de
Goiás (GO), Alto do Garças (MT) e
nas aldeias indígenas de Buritizinho,
Limão Verde e Aldeinha, todas em
Aquidauana (MS).
Atendimento odontológico

Carreta de atendimento

Atendimento oftalmológico

AÇÃO SOCIAL

“O S.A.S é, sem dúvida, uma mudança na vida de tantas pessoas, 42
que tão logo já estará em outros cantos desse país!”
(Anderson Nune Scaloni, voluntário S.A.S. Brasil)

4.500 50%

PESSOAS
MAIS QUE
SERTÕES

2016

IMPACTADAS

1.469 MÉDICOS
ATENDIMENTOS

MAIS QUE
SERTÕES

2016

54%

E ODONTOLÓGICOS

694
CRIANÇAS NAS AULAS

DE ESCOVAÇÃO
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432 ÓCULOS
ENTREGUES NO DIA DA AÇÃO
254% MAIS DO QUE SERTÕES 2016

360

CRIANÇAS
VERMIFUGADAS
COM ALBENDAZOL

4000 TRIAGENS
NA PRÉ-EXPEDIÇÃO
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VOLUNTÁRIOS
entre médicos, dentistas, advogadas

engenheiros e comunicadores

474 CIRURGIAS

GINECOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS E ODONTOLÓGICAS

MULHERES NAS
PALESTRAS SOBRE

SAÚDE FEMININA

1ª VEZ COM ATENDIMENTO

EM ALDEIAS INDÍGENAS

Ação Ambiental
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na

avaliar os impactos ambientais

a organização com informações

preservação ao meio ambiente, a

e remediá-los na medida do

Dunas Race detentora do Rally dos

possível, sobretudo acerca dos

sobre os competidores que
quebraram ao longo das especiais.

Sertões, disponibilizou uma equipe,

resíduos gerados em circunstância

além de recursos ﬁnanceiros para

da prova. Também fez parte do

a manutenção e o monitoramento

trabalho da equipe, veriﬁcar os

de todo o trecho das especiais.

danos causados nas propriedades

Essa ação teve o propósito de

por onde o rali passou e subsidiar

Sabendo

da

importância

Nada é deixado
para trás.

CLIPPING
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O Pantaneiro (jul/2017)
Globo Esporte (ago/2017)

Valor (ago/2017)

Estadão (ago/2017)

Viva S/A (abr/2017)

Globo Esporte (ago/2017)

CLIPPING

/
)
Estadão ((abr/2017)

Glamurama (ago/2017)
Estadão (abr/2017)

Valor (ago/2017)
Diário do Estado (jul/2017)

Bonitonet (jul/2017)

galeria de imagens
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galeria de imagens
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galeria de imagens
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Foto: @marcelomachado

LICENCIAMENTO

LEVE O ESPÍRITO DO SERTÕES
SEMPRE COM VOCÊ!
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COMPRESERTOES.COM.BR

Alameda Rio Negro, 1030
11º andar - Conj 1102/04
Alphaville, Barueri / SP
(11) 4191-0133
CONTATO
Diretor Comercial
Roque Mendes
roque@dunas.com.br
(11) 98105-8153
Acompanhe-nos nas redes sociais:

SERTOESOFICIAL

Fotos: Fotop (Doni Castilho, Gustavo
Epifanio, Magnus Torquato, Marcelo
Machado, Marcelo Maragni, Ricardo Leizer,
Victor Eleutério, Vinicius Branca e Vinicius
Ferraz), Alan Rangel e Marina Sousa.
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