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metropolitana

ondaxavante@yahoogrupos.com.br

http://www.facebook.com/OndaXavante

@ondaxavantepoa



Apresentação da Onda Xavante

• Quem somos?

– A ONDA XAVANTE é um movimento criado em Porto 

Alegre/RS, composto por torcedores do Grêmio Esportivo 

Brasil (Pelotas/RS), e que tem por objetivo divulgar e 

promover a marca do clube e da fiel Torcida Xavante 

através de encontros, jantas e eventos.



Apresentação da Onda Xavante

• Quem somos?

– Periodicamente são feitas reuniões de confraternização, 

excursões para acompanhar o time, bem como temos 

participação ativa na mídia porto alegrense para divulgar e 

defender o nosso clube do coração.



Mídias da Onda Xavante

• Como nos encontrar?
– grupo e-mail Yahoo: ondaxavante@yahoogrupos.com.br

– http://www.facebook.com/OndaXavante

– Twitter: @ondaxavantepoa



Números

• Quantos somos?

– Inscritos no grupo Yahoo:  200 inscritos

– Fanpage do Facebook: 750

– Potencial:

• FanPage do Oficial do Brasil no FaceBook: ~40 mil

• Site oficial do GEB: www.gebrasil.com.br mais de 300 mil acessos 

mensais



Números

• anúncio no Facebook da última janta mensal 

(novembro 2013) atingiu mais de mil visualizações

• em 2013 mais de 15 excursões organizadas

• jantas mensais reúnem centenas de XAVANTES em 

Porto Alegre



Patrocínio

• A ONDA XAVANTE contribui com uma cota mensal ao clube 

referente a uma placa publicitária instalada no estádio Bento 

Freitas

• o valor pago pela placa é investido integralmente nas 

categorias de base do clube. Mais do que torcer investir no 

crescimento do clube!



Eventos

• Evento Parque Farroupilha (Redenção)

– aniversário 7 anos da ONDA XAVANTE

– reuniu mais de 800 Xavantes da região 

metropolitana

– charanga e ônibus oficial do clube presentes

– quiosque com venda de produtos oficiais no 

parque





Eventos

• Excursão TRENSURB gauchão 2014:

– organização de concentração para jogo na região 
metropolitana

– mais de uma centena de Xavantes se reuniram nas 
estações do TRENSURB e foram de trem prestigiar 
Novo Hamburgo 0 x 1 Brasil

– no estádio a parte destinada aos visitantes obteve 
o maior público do jogo. Os Xavantes em sua 
maioria eram da região metropolitana.

– mostramos a força dos Xavantes na região!





Eventos

• Lançamento livro do centenário

– Livro foi um projeto da Associação Cresce Xavante

– venda na feira do livro de Porto Alegre

– parceria com a Associação Gaúcha de Escritores 

Independentes

– sessão de autógrafos

– divulgação em mídia estadual (TVCom Esportes)





Eventos

• Exibição filme do centenário

– duas exibições do filme:

• Casa de Cultura Mário Quintana

• jantar mensal ONDA XAVANTE





Vídeos

– Excursão TRENSURB

• http://www.youtube.com/watch?v=I5lCiF61tsI

– Festa 7 anos ONDA XAVANTE – Redenção POA

• http://www.youtube.com/watch?v=w5haTMHAWQY

• http://www.youtube.com/watch?v=_gYkeggrdK4

• http://www.youtube.com/watch?v=JkI9s6ftxd4

• http://www.youtube.com/watch?v=aEhlZO4eF94

– Divulgação livro centenário

• http://www.youtube.com/watch?v=SsUapkG7n28

– Harlem Shake ONDA XAVANTE

• http://www.youtube.com/watch?v=nuby9JieYHw



Movido pelo prazer de ser 

XAVANTE
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