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*Este informativo foi criado em
conjunto com pessoas que já
atuaram como voluntárias nos
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Serviço de apoio ao campo
Gandulas
Serviço de apoio ao espectador
Comunicação
Serviço de Apoio ao Marketing
Serviço de Apoio ao Hospitality
Attaché
Mascote – Tupi Guerreiro

E NA PRÁTICA?

“Trabalhar como voluntário é um aprendizado sem igual,
fazer parte de eventos voltados a nosso esporte o torna
ainda melhor. Trabalhei em áreas diferentes mas o
sentimento de dever cumprido em fortalecer mais o
rugby apresentando sempre o melhor pra quem assiste
ou participa não tem nada igual! Se tiver a chance
participe, não perca a oportunidade.”
JEAN ACÊDO
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SERVIÇO DE APOIO AO CAMPO
O voluntário da área de Serviço de Apoio ao Campo, será responsável pela
organização do campo de jogo, autorização de entrada no campo, controle dos
limites do campo para fotógrafos, gestão dos vestiários, gestão de entrada e saída
dos times.
E NA PRÁTICA?

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:

Ter boa comunicação
Ter flexibilidade
Ter facilidade de seguir cronograma
Ter perfil de liderança

“No WSWS, participei como voluntário na área de
apoio ao campo, além de ter me divertido com
muito rugby, tive a oportunidade de ficar ao lado das
melhores jogadoras de rugby sevens do mundo. Com
certeza valeu a pena ser voluntário.”
TOMÁS DE GOYCOCHEA
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GANDULAS

O voluntário que atuar como Gandula, será responsável pelo bom andamento do
jogo repondo as bolas durante a competição e ficará nas extremidades do
gramado, interagindo constantemente com os atletas.
E NA PRÁTICA?
CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:

Ser ágil
Ter entre 12 e 16 anos
Ter concentração total no jogo
Ter compreensão mínima de Rugby

“O mais incrível de ser gandula é tu tá ali na beira do
campo, vendo os treinadores e atletas. Tu tá realmente
vivendo o torneio, o rugby. No WSWS, as meninas das
minhas seleções preferidas (além do Brasil), Austrália e
EUA, passavam por mim, sorriam e vinham conversar.
Num dos intervalos, uma atleta dos EUA ficou passando
bola comigo. Foi realmente incrível, a realização de um
sonho”
EDUARDA AZEVEDO
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SERVIÇO DE APOIO AO ESPECTADOR
O voluntário da área de Serviço de Apoio ao Espectador será responsável por
orientar o espectador na chegada ao estádio e durante a realização das partidas,
bem como atuar no apoio das atividades de interação com o público durante o
evento.
CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:

Ser comunicativo
Ter pró atividade
Ter boa noção espacial
Ter facilidade em lidar com pessoas

E NA PRÁTICA?
“Pra nós que praticamos rugby, é uma experiência
inenarrável poder ajudar nos eventos nacionais.
Ter contato com jogadores de expressão, que
representam países com uma cultura de rugby
enraizada é algo realmente muito agregador.”
RENATO GOMES
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COMUNICAÇÃO
O voluntário da área de Comunicação será responsável por intermediar o contato
da imprensa com atletas e membros da comissão técnica das seleções, divulgar
informações relacionadas as escalações e resultados das partidas para os jornalistas
e ser ativo nas mídias sociais.
E NA PRÁTICA?

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:

Gostar Rugby

“Ser voluntária é realmente incrível. Quem joga rugby ou
preza pelos valores desse esporte entende o papel importante
que um voluntário tem em um evento. Na área de imprensa,
poder estar em contato com as jogadoras e presenciar um
pouco suas preocupações e alegrias, é único! Além disso, para
quem gosta de jornalismo esportivo é ótimo ver na prática
como tudo acontece.”

Ser ativo nas mídias sociais
Ter boa Comunicação
verbal e escrita
Saber Inglês e/ou Espanhol FERNANDA ARECHAVALETA
são diferenciais
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SERVIÇO DE APOIO AO MARKETING
O voluntário da área de Serviço de Apoio ao Marketing será responsável por
auxiliar nas ativações de marketing dos patrocinadores e demais atividades de
marketing no estádio.
E NA PRÁTICA?

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:

Ser dinâmico
Ser pró ativo
Ser comunicativo

“Na área de serviço de apoio ao Marketing
desenvolvemos várias atividades e até descobri novas
habilidades. Mas o melhor foi a proximidade e o contato
com o público. Sem contar a integração e a amizade que
ocorre com os outros voluntários e tivemos troca de
experiências positivas e de crescimento.”
VIVIANE IGNÁCIO
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SERVIÇO DE APOIO AO HOSPITALITY
O voluntário da área de Serviço de Apoio ao Hospitality será responsável por
auxiliar no controle de entrada, atendimento e demais necessidades da área VIP.
E NA PRÁTICA?

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:
Ser educado
Ser comunicativo
Ser simpático
Ser flexível

“Gostei muito de estar na área de
hospitality, pois por ali passam
muitos atletas e ex-atletas famosos
do Rugby nacional e internacional.
Sempre um prazer ser voluntário da
CBRu.”
PEDRO HENRIQUE PERRI

"A área de hospitality exige que você
fique atento às necessidades e pedido de
patrocinadores e VIPs. Mas servir nesta
área é recompensador, já que te permite
entrar em contato com um público
diferenciado, formado desde ídolos até
pessoal de marketing. Ganha-se muitos
amigos nessa função“

RODRIGO CAPELLA
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ATTACHÉ

O voluntário que atuar como Attaché será responsável por orientar as delegações
desde a chegada no aeroporto e durante todo o período em que a delegação
estiver no Brasil para a competição.
E NA PRÁTICA?

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:

Ser flexível
Ser pontual
Ser pró ativo
Falar Inglês e/ou demais
línguas (intermediário/fluente)

“Trabalhei como attaché por dois anos consecutivos com a
seleção dos Estados Unidos e a experiência foi totalmente
surreal. São 24h de dedicação que compensam pelo
conhecimento adquirido em todas as áreas do rugby. Nesta
função tive a oportunidade de acompanhar as atletas,
managers, coachs, a comissão médica, outras delegações, a
organização do evento(CBRu) e inclusive arbitrei meu primeiro
jogo internacional. Super recomendo a todos esta experiência.”
ANA PAULA RIPOLL
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MASCOTE TUPI GUERREIRO
O voluntário que atuar como Tupi Guerreiro será responsável por interagir com
público, animando a todos com muita energia e carisma e também auxiliar a
equipe de marketing.
E NA PRÁTICA?

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS:

Ser animado
Ser extrovertido
Gostar de interagir com pessoas

“Meu nome é Rafael Frazão e atuei como Tupi
Guerreiro algumas vezes e a sensação é sensacional,
animar e levar a Torcida é uma coisa única. Um fato
inesquecível, foi a torcida pulando e o Tupi Guerreiro
na Grade pulando junto com a Torcida.”
RAFAEL FRAZÃO
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PRINCIPAIS DÚVIDAS
1- Quem pode participar do Programa de Voluntários?
Todos que gostarem de trabalhar com pessoas, forem pró ativos e queiram fazer história.

2- Preciso ter experiência na área escolhida para me voluntariar?
É recomendável já ter tido algum contato com a área escolhida, mas não será um fator excludente.

VIVA NOVAS
EXPERIÊNCIAS!!

3- Quais são os benefícios do Programa de Voluntariado?
Fazer parte de um momento histórico do Rugby Brasileiro, enriquecimento do
currículo profissional, aumento da rede de relacionamento pessoal e profissional,
satisfação pessoal, novas amizades, lanche nos dias de atuação, certificado,
treinamentos e uniforme.

PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS

COMO FAÇO PARA ME VOLUNTARIAR?
Faça sua inscrição pelo site:
www.brasilrugby.com.br

VIVA NOVAS
EXPERIÊNCIAS!!

Para maiores informações acesse:
www.brasilrugby.com.br
voluntarios@brasilrugby.com.br

#SOUVOLUNTARIO

