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Escoteiros do Brasil querem bater recorde mundial de Just Dance 

2015 

Desafio foi proposto pela Ubisoft Brasil, e um grande flash mob com cerca de 4 mil 

pessoas será realizado na segunda semana de janeiro, no acampamento Jamboree, em 

Natal/RN 

 

São Paulo, 5 de 

janeiro de 2015 – Em 

novembro de 2014, o Brasil se 

destacou no cenário global de 

Just Dance por ter o primeiro 

campeão mundial do jogo e 

também por ter alcançado, em 

um mês, a expressiva a marca 

de 1 milhão de downloads de Just Dance Now, a inédita versão do game para dispositivos 

móveis.  

 

No próximo dia 14 de janeiro, durante o VI Jamboree Nacional Escoteiro - evento que 

reúne jovens de 11 a 17 anos em atividades que vão de orientação geográfica à confecção de 

peças de artesanato para entidades locais, passando por atividades culturais e turísticas -, em 

Natal/RN, o País terá mais uma chance de mostrar que quando o assunto é Just Dance não 

tem pra ninguém: cerca de 4 mil participantes tentarão quebrar o recorde mundial de maior 

flash mob de Just Dance. 

 

A música escolhida para a ação foi “What Does the Fox Say”, de Ylvis, e a coreografia 

é “Campfire”, uma versão alternativa que pode ser desbloqueada conforme o jogador atinge 

um determinado nível dentro do jogo. Em “Campfire”, os personagens estão vestidos como 

escoteiros e o cenário é um típico local de acampamento, com barraca e fogueira no meio de 
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uma floresta. O desafio foi proposto pela Ubisoft Brasil e prontamente aceito pelos Escoteiros 

do Brasil. 

 

“Além de um trabalho social muito legal e intenso, os escoteiros têm um espírito de 

equipe bem forte, energia positiva e um modo de celebração que tem tudo a ver com o jogo. 

Quando pensamos em bater o recorde, imaginamos que poderíamos formar com eles um 

excelente time”, disse Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina. “A música 

escolhida, além de ser uma das mais divertidas do jogo, tem uma temática que casou 

perfeitamente. Se o recorde for quebrado será uma marca bastante importante e 

comemorada”, completou. 

 

“Todos sabem que os escoteiros gostam de desafios e dessa vez não poderia ser 

diferente. Aceitamos a ideia da Ubisoft e faremos o melhor para atingir nosso objetivo de 

entrar no Guinness Book”, ressaltou David Ortolan, Secretário Geral dos Escoteiros do Brasil. 

Para o flash mob, David explica que uma grande estrutura está sendo preparada para 

registrar o feito: “Teremos equipe de filmagem no local, inclusive com drones, e seguiremos 

todas as exigências do livro dos recordes”.  

 

Além da tentativa de recorde, entre os dias 11 e 16 de janeiro, dias em que acontece 

o Jamboree, haverá uma área especialmente montada para Just Dance, onde os participantes 

do acampamento poderão treinar e se divertir com as mais de 40 músicas do game de dança 

mais vendido do mundo. Haverá ainda restaurantes, complexo comercial, um centro médico 

e uma série de outras atividades organizadas em módulos, que focam em temas como a 

sustentabilidade, a confecção de artesanatos para doação, saúde e meio ambiente. Para 

desenvolver e acompanhar toda a programação do VI Jamboree Nacional Escoteiro, cerca de 

1,2 mil adultos voluntários estarão a postos. 
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Para saber mais sobre Just Dance 2015, acesse: http://just-dance.ubi.com/pt-

br/home/index.aspx 

 

Para saber mais sobre o VI Jamboree Nacional Escoteiro, visite: 

http://escoteiros.org.br/jamboree/ 

    

Sobre a Ubisoft 

A Ubisoft é uma empresa líder na criação, publicação e distribuição de jogos para videogames e 

serviços de entretenimento interativo. A empresa oferece um amplo portfólio de marcas mundialmente 

conhecidas, como Assassin’s Creed, Just Dance, Rayman, Watch_Dogs, Far Cry e a série de jogos Tom Clancy. Os 

times da Ubisoft espalhados por estúdios e escritórios comerciais em todo o mundo trabalham para oferecer 

experiências de jogos originais e memoráveis em todas as plataformas disponíveis, incluindo consoles, celulares, 

tablets e PCs. No ano fiscal de 2012-2013, a Ubisoft gerou vendas globais de €1.256 milhão. Mais informações 

em www.ubisoftgroup.com 

 

    

Escotismo 

 Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta 

com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura 

como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar 

de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia. 

 

Escoteiros do Brasil 

 Criado em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 

continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de 

cidadãos conscientes e atuantes. Em 2013, contou com um contingente de 83.526 escoteiros, nos quais 20.352 

são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 563 cidades brasileiras, somando um total de 

1.252 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de 

216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº 

3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46. 

http://just-dance.ubi.com/pt-br/home/index.aspx
http://just-dance.ubi.com/pt-br/home/index.aspx
http://escoteiros.org.br/jamboree/
http://www.ubisoftgroup.com/
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Informações da Ubisoft para a imprensa: 

 

 

Tel.: (11) 3672.3531  

Victor Ribeiro - ramal 11 ou (11) 963 859 973 

victor@rosaarrais.com.br 

Rosa Arrais - ramal 19 ou (11) 999 317378 

rosa@rosaarrais.com.br 

 

Informações dos Escoteiros do Brasil para a imprensa: 

Nicolle Zancanaro 

Tel: (41) 3353-4732 ou (41) 9956-8083  

nicolle.zancanaro@escoteiros.org.br  
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