
Como a Stock Car atraiu
empresas, multiplicou
seu público, aumentou
receitas e chamou atenção
até da poderosa Nascar

Poucos acreditaram quando Robie
Weiss, diretor da Nascar, a pode-
rosa categoria norte-americana
de automobilismo, apareceu no

Brasil procurando pelo empresário
Carlos Alberto Col, presidente da Vi-
çar, a empresa que organiza as provas
de Stock Car. Weiss queria ver de per-
to a fórmula brasileira e saber por que
o campeonato daqui estava posiciona-
do como um dos cinco maiores e me-
lhores do mundo, segundo a revista in-
glesa Auto Sport. Col abriu-lhe as por-
tas e os números: em sete anos, a
Stock Car saiu de um faturamento de
R$ 20 milhões para R$ 250 milhões.
Suas provas são vistas, em média, por
nove milhões de pessoas, o que rende à





Rede Globo audiência de 13 pontos
nas manhãs de domingo - a Fórmula l
dá 18 pontos. Nas arquibancadas dos
circuitos da Stock Car, o público mé-
dio é de 33 mil pessoas, o dobro do que
se vê, em média, nos estádios durante
o campeonato brasileiro de futebol. A
categoria emprega 2,6 mil trabalhado-
res e reúne 100 empresas patrocina-
doras. Weiss gostou do que viu e con-
vidou Col a visitar a Nascar nos EUA.
Uma provável parceria? "Por que
não? Já temos uma prova internacio-
nal, em Buenos Aires, e planos para
ser a grande categoria automobilísti-
ca da América Latina. Uma aliança
com a Nascar seria como um troféu",
afirma o presidente da Viçar.

Col também explicou a Weiss que a
competitividade é outro quesito que
atrai milhões de espectadores. Numa
prova de Stock Car, os carros são
praticamente iguais - todas as
equipes têm acesso aos mesmos
equipamentos. Portanto, o que
vale é o braço e não o carro. É isso
que faz com que o torcedor ligue a tele-
visão ou vá ao autódromo. Tamanha au-
diência, é claro, fisgou patrocinadores.
"As empresas usam o stock car como
ferramenta de marketing", conta Col.
Há laboratórios, como Eurofarma, que
são donos de escuderias e utilizam seus
pilotos para eventos jun-
to aos clientes e forne-
cedores. Montadoras
aproveitam a catego-
ria para testar pro-
dutos ou premiar re-
vendedores, levan-
do-os aos camarotes
vips dos autódromos.
"Transformamos a corri-
da em entretenimento e
o entretenimento em
negócio", diz Col.

Um negócio que
também abriu o
apetite de inves-
tidores. Em
março deste ano,
Nizan Guanaes.

do grupo YPY, e Fernando Altério,
presidente da filial da mexicana CIE no
Brasil (dona de casas de shows no
País), se aliaram à Viçar. "No México,
temos uma parceria com a Nascar e
isso nos motivou a investir na Stock
Car no Brasil", conta Altério. Os novos
sócios - Nizan à frente - preparam,
para este final de ano, uma mega-cam-
panha publicitária que in-
clui até uma nova identida-
de visual para a marca
Stock Car. O projeto está
orçado em R$ 3 milhões.
Outra grande contribuição
será o reforço na estratégia
de internacionalização. A
CIE poderá abrir portas
em toda a América Latina
e, em especial, em seu país
de origem. No México, a CIE tem a
concessão por 40 anos do autódromo
Hermanos Rodriguez. É nesse circui-
to que se realiza uma prova da Nascar.
Eis a chance que Col estava buscando:
uma parceria entre Viçar e os ameri-
canos. "Poderíamos organizar em
evento conjunto com a Nascar, nos
mesmos moldes que fizemos em Bue-
nos Aires, com a categoria argentina
TC2000", sugere o empresário. "Robie
Weiss não esteve aqui à toa."

A arrancada da Stock Car brasileira
teve início no final dos anos 90. Naque-
la época, a General Motors, então dona
absoluta da categoria (que se chamava
Chevrolet Challenge), decidiu retirar o
time das pistas. A alegação era de que
a relação custo-benefício não estava
bem equilibrada. Col, na mesma época,
era dono de uma metalúrgica e piloto

nas horas vagas. Chegou a
ser campeão brasileiro de
Stock Light - uma catego-
ria abaixo da Stock Car V8,
a mais conhecida - e era su-
perintendente da Associa-
ção dos Pilotos. Foi com es-
sas credenciais que procu-
rou a GM com um novo pro-
jeto. Ele queria dar a cada
prova o status de evento,

com números musicais, shows com ma-
labarismos de automóveis, apresenta-
ções de pára-quedistas e visitação aos
boxes. Também propunha a entrada de
outras montadoras no circo da Stock
Car, como forma de diluir os custos e
tornar a categoria mais competitiva. A
GM reviu sua posição e assinou um
novo contrato até 2011. Col vendeu a
metalúrgica e tornou-se o gestor da
Stock Car. A primeira rival da GM a
entrar no circuito foi a Mitsubishi, em
2005. Estreou quando a Stock Car já
realizava, com sucesso, tudo o que ha-
via sido previsto no plano de negócios
de Col. Se em 1999, oito mil pes-
soas assistiam às corridas, no
ano passado essa média saltou
para 33 mil. E as novidades seguem

ano a ano. A mais recente montado-
ra a entrar nas pistas foi a Volks.
"Há espaço para mais uma, mas
ainda não posso revelar o nome",
esquiva-se Col. A nova meta,
agora, é levar o circo da Stock
Car para o Nordeste. O ex-pilo-
to não pára de acelerar.
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