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O interesse de anunciantes na conquista de pessoas interessadas em uma vida saudável tem 
crescido na mesma proporção do número de corredores de rua. "O interesse está intenso. 
Tanto por parte das pessoas inscritas nos eventos como pelas empresas interessadas em cotas 
de patrocínio", conta David Cytrynowicz, presidente da Corpore (Corredores Paulistas 
Reunidos).  
 
De acordo levantamento feito pela Corpore, uma associação que congrega corredores de rua e 
também organiza provas, houve um incremento de 150% no volume de inscrições de provas e 
o número de interessados em informações sobre corridas na cidade já supera 9,5 milhões de 
pessoas. No ano passado, só a Corpore registrou 50 mil atletas em suas 22 corridas. Já a Nike 
conseguiu atrair 25 mil atletas em São Paulo no ano passado em sua corrida tradicional de 
novembro, na qual participaram sete cidades de sete países diferentes, totalizando 80 mil 
corredores. "As inscrições se encerram antes do prazo e temos fila de espera", conta 
Cytrynowicz.  
 
Para ele - um corredor e amante do esporte - três fatores influenciam o crescimento do 
mercado de corridas no Brasil: a busca por uma vida mais saudável; o empenho de academias 
de ginásticas em treinar times de corredores e o interesse de empresas, que descobriram que 
esse esporte, além de aumentar a produtividade dos funcionários, é uma ferramenta de 
relacionamento.Os anunciantes também ganharam novas formas de participar dos eventos. 
"Temos patrocínios a partir de R$ 15 mil até R$ 1 milhão", conta Cytrynowicz. Alguns querem 
provas personalizadas e pagam as cotas mais elevadas. Outros só tem interesse se o evento 
reúne um público acima de 10 mil participantes. Nessas, o valor médio da inscrição é de R$ 
30. Outros patrocinadores buscam corridas fora do circuito Corpore, com um público mais 
selecionado, como a Adidas, com o Circuito das Estações, com quatro eventos no ano; a Track 
Field com a Run Series, com três eventos, e Reebook, que realiza corridas noturnas. O valor 
médio da inscrição é de R$ 70. Há cotas para todos os bolsos.  
 
Segundo o presidente da Corpore, muitos patrocinadores não têm claro o que esperar do 
movimento de corrida. "Eles sabem que é um bom negócio, mas não tem como quantificar o 
retorno do investimento", diz. Mas uma opinião é unânime: todos querem atingir esse 
esforçado consumidor. Entre os patrocinadores é possível encontrar uma grande diversidade, 
com empresas da área alimentícia, marcas ligadas ao esporte e também empresas ligadas a 
saúde e à área financeira.  
 
Os patrocinadores querem conquistar o corredor, que é alguém que cuida de si, saudável, tem 
determinação e disciplina. O laboratório Fleury é o mais antigo patrocinador da Corpore. O 
objetivo era se desvincular da imagem de doenças e ser reconhecido como uma empresa que 
ajuda a manter a saúde.  
 
Especialistas em marketing dizem que a mídia está poluída. Um anúncio de 30 segundos na 
televisão não é certo que atingirá o consumidor, que pode estar conversando com o marido, 
filho ou ter corrido na cozinha durante a propaganda. "Por isso há muito interesse em atingir o 
consumidor de uma forma diferente e a corrida é uma delas", diz Damiano Sanna, gerente de 
marketing da Batavo LG, do grupo Perdigão.  
 
A Perdigão estreou na Corpore em 2005. Em março de 2008, patrocinou a prova de abertura 
do circuito Corpore com a marca Batavo Pense Light. "Queremos atingir o corredor de rua. Ele 
está fazendo um esporte para o seu bem estar", diz o executivo.  
 
A Batavo distribui em média 15 mil produtos em cada corrida. "Investimos cerca de R$ 100 
mil, mas estar interagindo com o atleta vale muito a pena. A sensação de que tem um iogurte 
geladinho esperando por ele na chegada é uma lembrança e tanto", comenta.  
 
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) já conseguiu o apoio do novo conselho, criado com 
a fusão com a BM&F anunciada em março deste ano, para continuar patrocinando corridas de 



rua. "O conselho nos deu apoio na continuidade do patrocínio ligando a bolsa a corrida de rua, 
um esporte onde todos podem participar, o que nos ajuda no trabalho de popularização o 
investimento em ações", informa Luis Abdal, diretor de Marketing da Bovespa.  
 
A Bovespa investe cerca de R$ 120 mil por ano em corrida de rua. Tem o seu retorno. "Somos 
tetracampeões da Corpore por equipes com mais de 120 inscritos", orgulha-se. Para Abdal, a 
corrida de rua é uma boa oportunidade de divulgar o mercado de ações. "Além de atingir um 
público potencial consumidor, o esporte é um grande aliado no alívio da carga de estresse, que 
no mercado de ações é forte", acrescenta.  
 
O interesse da Bolsa pelo esporte antecede o modismo. Segundo ele, em 2000, alguns 
operadores o procuraram para pedir apoio. "Fizemos algo amador, singelo, com R$ 15 mil por 
ano, pagando a inscrição de poucos corredores. Em 2003, a nossa participação ficou mais 
profissional e passamos a participar de todas as corridas da Corpore", conta.  
 
O Hospital 9 de Julho é um dos patrocinadores da corrida Circuito das Estações, promovida 
pela Adidas. "Corrida é coisa da moda. Muita gente se aventura sem técnica. Acaba lesando 
joelho e tornozelo", diz Roberto Rovigatti, superintendente comercial de marketing do Hospital 
9 de Julho, que investirá neste ano cerca de R$ 200 mil no patrocínio do evento. Diante deste 
cenário, surgiu a idéia de investir na corrida e divulgar o centro de traumas do esporte criado 
pelo hospital. Segundo ele, o objetivo é o reposicionamento de marca. "Queremos focar as 
pessoas jovens, saudáveis e fazer elas lembrarem que o hospital esta lá para atendê-las 
quando for necessário", diz Rovigatti, um adepto do esporte.  
 
O Açúcar União, novo parceiro da Corpore, tinha em mente mostrar aos corredores que o 
açúcar não é um vilão. Dosado de maneira adequado é fonte de energia. A empresa foi a 
patrocinadora de uma prova exclusiva, IX Meia Maratona Internacional Corpore Açúcar União 
da Cidade de São Paulo, a caçula entre as provas internacionais. O evento, realizado no dia 13 
de abril, bateu o seu recorde de inscrições, com uma marca superior a 11 mil pessoas. A 
previsão para o ano que vem, pelo volume de pessoas que ficaram na lista de espera da 
inscrição, é alcançar os 15 mil inscritos.  
 
A Medial, uma das principais empresas na venda de planos de saúde, é uma das 
patrocinadoras de provas do circuito Corpore. O grupo tem a perspectiva de estimular o 
esporte e ter um cliente mais saudável. A Tokio Marine Seguradora, que em 2007 patrocinou 
vários eventos, tinha em mente fixar a imagem da companhia entre os corredores, 
fortalecendo sua marca na hora da decisão de compra dos atletas.  

 
Leia mais: 
 
Maratona pode gerar negócios da ordem de € 160 milhões por etapa 
 
O Brasil pode transformar o ato de correr em um dos braços econômicos das cidades. Pelo 
menos é que o defende David Cytrynowicz, presidente da Corpore.  
 
A organizadora de corridas de rua está empenhada em incluir o Brasil no circuito internacional 
de maratonas. São Paulo hoje é a 4ª cidade mais populosa do mundo e nos últimos quatro 
anos apresenta um crescimento explosivo no número de corredores.  
 
Esporte em alta  
 
De acordo com dados da Associação Brasileira de Atletismo, há sete anos eram realizadas 11 
provas por ano na cidade de São Paulo, com cerca de 6 mil pessoas. Ou seja, 500 pessoas por 
prova. Em 2002, o número de eventos subiu para 17. No ano seguinte para 34, com cerca de 
15 mil pessoas. Foi quando o crescimento deu um ‘boom’. Em 2004 foram 107 corridas de rua, 
com 220 mil pessoas. Em 2005, um salto para 166. Em 2006, 200 provas, com 560 mil 
participantes só em São Paulo. No ano passado, só a Corpore registrou 50 mil atletas em suas 
22 corridas.  
 



Mercado atraente  
 
Segundo Cytrynowicz, mundialmente há um crescimento no cenário das maratonas e isso tem 
trazido um reflexo bastante positivo para as cidades, pois as provas geram uma expectativa de 
movimentação de € 25 milhões a € 160 milhões por etapa.  
 
A última maratona de Nova York gerou uma movimentação comercial de € 140 milhões, 
informa o executivo. Um passo importante para conquistar esse objetivo já foi dado. A AIMS 
(Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Longa Distância) agendou a realização 
do seu congresso em 2009 em São Paulo. "A data escolhida foi a da semana da Meia Maratona 
Internacional Corpore da Cidade de São Paulo, que reunirá os maiores especialistas em 
organização desse tipo de competição", destaca Cytrynowicz.  
 
Hoje em dia é possível, pelas corridas de rua, conhecer algumas cidades brasileiras, como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Ilha Bela (SP), Campinas (SP) e Campos do Jordão (SP). "Eu mesmo vou 
fazer a prova do Sol da Meia Noite na Noruega e aproveitarei o evento para fazer turismo", 
comenta Cytrynowicz. No próximo domingo, dia 11 de maio, mais de 7 mil pessoas estão 
inscritas para a 8ª Corrida e Caminhada Comexport GRAACC - Combatendo e Vencendo o 
Câncer Infantil. Além da prática esportiva, com percursos de 10 e 4,3 quilômetros, que será 
realizada nos arredores do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o evento é uma ação social. 
Todo seu resultado será revertido para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com 
Câncer.  
 
O objetivo da iniciativa é mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância do 
diagnóstico precoce e da necessidade do tratamento adequado para crianças e adolescentes 
com câncer.  
 
Rio terá prova com 10 mil  
 
Outra prova de peso que está sendo organizada é a maratona no dia 13 de julho no Rio de 
Janeiro, em comemoração aos 200 anos do Corpo de Fuzileiro Navais. Nessa etapa são 
esperados cerca de 10 mil participantes, número 200% superior à prova realizada ano passado 
na cidade.  

 
Leia mais: 
 
Nike antecipa corrida anual para agosto 
 
A corrida é hoje uma das três categorias mais importantes para os negócios da Nike do Brasil. 
Segundo João Paulo Araújo, líder da categoria Corrida na Nike do Brasil, este ano os 
investimentos da empresa somente neste segmento são 25% superiores aos realizados no ano 
passado. "Além disso, o Brasil está na lista dos cinco mercados prioritários da Nike Inc para a 
área de running em todo o mundo", informa.  
 
Segundo especialistas em artigos esportista, a preferência pela corrida se deve principalmente 
ao grande potencial de mercado existente no mercado nacional. "Nossas estimativas são de 
que o Brasil tenha, atualmente, algo como seis milhões de corredores que praticam a atividade 
regularmente. E a nossa estratégia tem sido nos aproximar ainda mais desses consumidores, 
sempre de maneira consistente, por meio de produtos que trazem tecnologia inovadora, além 
de ações criativas para proporcionar melhores experiências esportivas", afirma o e executivo.  
 
Uma das grandes novidades para este ano é que a tradicional corrida Nike 10K, que reuniu só 
no Brasil em 2007 mais de 25 mil pessoas, mudou de novembro para agosto. "Estamos nos 
preparando para um grande evento, em que iremos oferecer o que há de melhor em 
experiência em corrida. A Nike 10K de 2008 tornou-se uma ação global e certamente será 
muito maior do que nos anos anteriores. Infelizmente, não posso abrir mais detalhes sobre 
como será a ação", diz. Segundo ele, o evento deste ano "certamente irá mudar o conceito de 
corrida de rua no Brasil e vai solidificar ainda mais a presença da marca Nike neste segmento 
de mercado."  



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 mai. 2008, Empresas & Negócios, p. C8 


