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O QUE É SER PARTE DA FAMILIA
XTERRA BRAZIL?

O título de Embaixador XTERRA é almejado por muitos, porém conquistado
por poucos. Entendemos as qualidades e capacidades de um Embaixador – a voz
XTERRA, com domínio da técnica esportiva e do lifestyle off-road. Conhecemos o 
árduo caminho que o fez chegar até aqui e queremos você com a gente!

Há 16 anos, o XTERRA Brazil é pioneiro em oferecer aos atletas, amantes do
esporte e suas famílias a melhor experiência off-road do mercado. Seja no 
percurso, na arena, nas redes sociais ou na cidade em que você mora, o 
Embaixador XTERRA tem a responsabilidade e a honra de representar a marca
mundialmente reconhecida por mudar a vida das pessoas por meio do esporte em
contato direto com a natureza. No mundo virtual, você é a voz oficial para quase 
160 mil seguidores XTERRA, sem contar com os seus próprios seguidores. Vamos, 
juntos, construir e perpetuar a melhor versão do XTERRA que o mundo já viu!

Neste manual, vamos apresentar a família XTERRA, pontuar as contribuições 
e contrapartidas da relação Embaixador e XTERRA Brazil que contemplam 
divulgação, participação, descontos e promoções.

Algumas das missões de um Embaixador XTERRA são:

1) nos passar depoimentos que cheguem até vocês dos atletas envolvidos
(diretamente ou não);

2)não se envolver em discussões ou conflitos com os atletas e a organização; de
preferência;

3)ficar até o final do evento para viver a premiação e outros momentos
importantes com a gente, entre outros.

Viver o estilo off-road no dia a dia é mais do que só postar foto no IG. É 
comportamento diário dentro e fora das trilhas. É ter consciência ecológica e não
ter atitudes que desabonem sua conduta como Embaixador/atleta e levar a marca
do XTERRA consigo no dia a dia, seja em outras provas, em treinos ou pelo mundo 
afora!



CALENDÁRIO

2022
em 2022 contaremos com 10 etapas

MARIANA

ILHABELA (MUNDIAL)

ILHA GRANDE

IBITIPOCA

OURO PRETO

PARATY

ESTRADA REAL

ILHABELA

ITABIRA

BÚZIOS

12 e 13 de MARÇO

07 e 08 de MAIO

28 e 29 de MAIO

09 e 10 de JULHO

13 e 14 de AGOSTO

03 e 04 DE SETEMBRO 

01 e 02 de OUTUBRO

22 e 23 de OUTUBRO

19 e 20 de NOVEMBRO

03 e 04 de DEZEMBRO



TUDO O QUE O XTERRA
TEM PARA VOCÊ

Descontos e cortesias

Para quase todas as etapas (exceto XTERRA Estrada Real
2021), temos quatro viradas de lote que variam em relação à
data de uma etapa para a outra ou ao número de inscritos.
Nossa preocupação é priorizar o seus status de Embaixador e
conceder a você os melhores descontos, independente do lote
em que ele estiver.

O XTERRA Brazil entende que cupons de desconto são
importantes para que você possa fazer relacionamento com
algum grupo, atleta, assessoria que achar relevante.
Entendemos que também é importante para você, enquanto
atleta e profissional, estabelecer elos com o público
esportivo. Por esse motivo, o pacote de cortesias e descontos
é composto por:

‣ 2 cortesias (100% de desconto) em qualquer modalidade;
‣ 2 descontos de 50% em qualquer modalidade;
‣ Código personalizado de 20% para seguidores. Este código

fica ativo do dia 1 ao dia 10 de cada mês, mas não é valido
para o lote promocional e nem para o kit econômico.

Consultoria XTERRA

Toda nossa equipe de comunicação é altamente capacitada na 
área e é praticante dos esportes que comunicam. 

Estamos sempre à disposição para fornecer consultorias com 
relação aos conteúdos do Embaixador(a) nas redes sociais,
sejam elas institucionais ou pessoais e atualizá-los sobre as 
boas práticas do mercado.



DE QUAL FEEDBACK NÓS PRECISAMOS?
Você é a voz do nosso evento pelo mundo online e offline!

Em cada lugar, cada evento, cada post ou story, quem te vê, vê o XTERRA! Por isso, 
precisamos de você para transmitir ao público o que é a essência XTERRA e quais são 

as vantagens dos seus seguidores. Para isso, é necessário:

A quantidade de postagens e o desempenho delas são de 
extrema funcionalidade para a geração de relatórios de 
performance dos Embaixadores.

Modelo de post feito pela 
Embaixadora XTERRA Paty Cavalcante.

BIO
‣ Usar em sua bio a tag de Embaixador XTERRA (as pessoas 

precisam identificar logo no primeiro instante e com 
credibilidade quem você é para o mundo do esporte);

‣ Deixar a sua conta como um perfil público.

IDAS AO EVENTO
Mais do que vozes do XTERRA, precisamos de vocês vivendo o XTERRA pelo país a fora. Por 
esse motivo e para facilitar a ida de cada um aos eventos, escolhemos Embaixadores por 
região. Cada Embaixador precisa se inscrever, pelo menos, em duas etapas do calendário. 
Assim vocês sempre estarão “em casa”, o que torna a logística e a comunicação mais fácil. 
Nosso maior desejo é que fique sempre registrado na história do XTERRA que vocês 
estiveram com a gente o mundo todo!

POSTS E STORIES
‣Fazer 1 (um) post e 2 (dois) stories por semana (sugestão:#tbt, 
uma dica de treino, uma divulgação da próxima etapa
que você vai participar, um relato de sua performance em
alguma prova).
‣Usar em todas as postagens a #xterrabr, 
#desperteseusinstintos e/ou #weplayweprotect.
‣O post precisa ser visivelmente reconhecido como um
conteúdo XTERRA (seja pela roupa, pelo cenário. etc).
‣É importante marcar o perfil do XTERRA Brazil (@xterrabr), 
além de utilizar as hashtags indicadas acima.
A quantidade de postagens e o desempenho delas são de
extrema funcionalidade para a geração de relatórios de 
performance dos Embaixadores.



MANIFESTO XTERRA
•

A GENTE PASSA A VIDA TODA TENTANDO SE ENCONTRAR. 
ATÉ QUE NOS DAMOS CONTA DO QUE MAIS IMPORTA.

A CONEXÃO COM O ESSENCIAL.

NÃO É SOBRE O QUE TEMOS, MAS SOBRE QUEM SOMOS. 
SOBRE COMO VIVEMOS E COMO ENCARAMOS O MUNDO.

SOMOS MOVIDOS A AVENTURA, ADRENALINA, DESAFIO, SUPERAÇÃO E 
ESPÍRITO LIVRE.

QUANDO ESTAMOS EM MEIO A NATUREZA, ESTAMOS EM CASA. MESMO QUE 
SEJA PELA PRIMEIRA VEZ.

A CONEXÃO É IMEDIATA COMO SE VOLTÁSSEMOS AO LOCAL QUE NASCEMOS E
ENTÃO TUDO FAZ SENTIDO.

O CHEIRO DO MATO, O VENTO NO ROSTO, A ÁGUA QUE REVIGORA.

XTERRA É MUITO MAIS DO QUE UMA PROVA. 
SÃO VIDAS TRANSFORMADAS POR ESSE ESPÍRITO.

E SE A NATUREZA É O FUTURO, NÓS ESTAMOS PREPARADOS.

•



EM 2022, 
DESPERTE AINDA MAIS

OS SEUS INSTINTOS.
#xterrabrazil #desperteseusinstintos 

#weplayweprotect


