


LIVE TITANIUM COWBOY - ESTÂNCIA 2M

O  – Estância 2M da Titanium Cowboy Ekip 

Rozeta foi realizado no dia 30 de abril de forma 

exclusiva para o público da internet através do 

Canal Oficial da Ekip Rozeta no YouTube, 

marcando o retorno das competições de 

rodeio no Brasil após a paralização devido a 

pandemia do Covid-19

A noite de competição contou com a presença 

dos melhores competidores do  Ranking 2020

da , os principais Copa Wrangler Ekip Rozeta

touros da  Maia e um Cia. 2M – Marcondes

seleto time de profissionais fazendo com que o 

evento em formato especial fosse realizado 

com sucesso.

Com o objetivo solidário, a transmissão da competição arrecadou doações para os 

profissionais de rodeio e familiares que passam por uma situação difícil devido ao 

cancelamento dos eventos, além de também arrecadar doações para entidades como o 

Hospital de Amor de Barretos, referência nacional no tratamento de câncer. Antes, durante e 

após a transmissão do evento, foi feito uma verdadeira corrente de solidariedade onde através 

de diversos canais disponibilizados, pessoas e empresas fizeram doações que superaram as 

expectativas iniciais.



PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E BEM-ESTAR
Para realizar o  a  Titanium Cowboy – Estância 2M Ekip Rozeta

teve a devida aprovação e autorização das autoridades 

locais, se cercando de cuidados e seguindo diversos 

protocolos de saúde para evitar o contágio e a propagação 

do vírus

Entre as medidas tomadas, estavam a proibição da presença de público, a redução da equipe de 

trabalho, levando ao local somente as pessoas que atuam em funções essenciais, 

distanciamento entre os presentes, uso de máscaras, álcool em gel, entre outros equipamentos 

e produtos de proteção, tendo o devido acompanhamento e orientação de profissionais de 

saúde presentes no local.



AUDIÊNCIA
O  foi transmitido ao vivo pelo  no Titanium Cowboy – Estância 2M Canal da Ekip Rozeta

YouTube e estabeleceu um recorde de audiência em Lives de Rodeio até então, atingindo 

picos cerca de 40 mil aparelhos conectados simultaneamente, o que da uma estimativa de 

audiência superior a 100 mil pessoas ao mesmo tempo

100 MIL PESSOAS

40 MIL APARELHOS

3,95 MILHÕES DE IMPRESSÕES 

NAS REDES SOCIAIS

Estimativa de público total assistindo com base no pico de aparelhos conectados (média de 

2,5 pessoas por aparelho)

Pico de audiência atingido durante a transmissão. Recorde no rodeio nacional

Todo o conteúdo relacionado ao evento teve 3,95 milhões de impressões nas redes sociais 

oficiais da  no Facebook e Instagram, com vídeos, fotos e demais materiais Ekip Rozeta

gráficos



ARRECADAÇÃO RECORDE
As doações feitas por pessoas e empresas superaram as expectativas e deram a certeza de 

que o objetivo da em arrecadar donativos aos irmãos do rodeio que estão Ekip Rozeta 

necessitados foi cumprido com grande sucesso. Além das doações de cestas básicas e de 

vários itens de alimentação, a Ekip Rozeta converteu todo o montante de dinheiro doado 

diretamente em itens básicos de alimentação.

30 TONELADAS DE ALIMENTO
A quantia de alimentos arrecadados e comprados com as doações chegou a marca de 30.000 

quilos

75 MIL REFEIÇÕES
O total de alimentos arrecadados/doados são suficientes para fazer 75.000 refeições

15 MIL REAIS
Foram arrecadados aproximadamente R$ 15 mil em dinheiro para o Hospital de Amor de 

Barretos



ALIMENTOS ENTREGUES 

EM TODO O BRASIL
A  montou uma logística eficiente para a entrega dos alimentos, abrangendo Ekip Rozeta

mais de 100 cidades de diversos estados brasileiros, desde o sul até o nordeste. Durante todo 

o mês de maio, o presidente da , Enrique Moraes, acompanhado de Miroka e Ekip Rozeta

Rudinei Rozetinha, percorreram mais de 5000 quilômetros e estiveram pessoalmente em 

diversas cidades, entregando com veículo próprio as cestas básicas a profissionais de 

rodeio, familiares e entidades necessitadas

É importante ressaltar que as doações não foram apenas para os profissionais relacionados 

a Ekip Rozeta e sim a todos que fazem parte do rodeio, independente de campeonato ou 

empresa



Outros parceiros da Ekip Rozeta, como tropeiros, locutores, juízes, comentaristas e 

competidores também fizeram parte da rede de distribuição em suas respectivas regiões, 

além do contato direto com supermercados para atender pessoas em regiões mais remotas 

e que solicitaram ajuda



COMPETIÇÃO 
Reunindo os oito melhores competidores do ranking da , o Copa Wrangler Ekip Rozeta

Titanium Cowboy - Estância 2M foi realizado no formato de chaves (mata-mata), onde os 

competidores duelaram de dois em dois, com o que obtivesse a maior nota ou melhor tempo, 

avançando de fase. O paulista Bruno Roberto de Souza seguiu invicto, sem ser derrubado por 

nenhum touro nas três fases da competição, eliminando todos seus concorrentes e garantiu 

a vitória

PROFISSIONAIS
O  contou com a presença Titanium Cowboy – Estância 2M

de alguns dos principais profissionais do rodeio brasileiro 

e os membros do staff da , que abrilhantaram Ekip Rozeta

ainda mais a competição e ajudaram a garantir a 

audiência

Bruno Roberto



PARCEIROS
Para realizar o  a  contou com a colaboração de Titanium Cowboy – Estância 2M Ekip Rozeta

diversos parceiros que tornaram possível o sucesso do evento



mauricio firmino
piratininga / sp

prefeito sandro bola
piratininga / sp

prefeito douglas honorato
monções / sp


