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A decisão do campeonato da Fórmula-1 neste domingo, em São Paulo, está movimentando o 
mercado publicitário. É o quarto ano que a decisão ocorre em Interlagos e a primeira, em 17 
anos, que o Brasil pode ver um representante seu ser campeão em casa - a última foi com 
Ayrton Senna.  
 
Diante de uma corrida tão emocionante - o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, precisa vencer a 
corrida e torcer para o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, ficar em, no máximo, sexto lugar - 
as ações dos patrocinadores do GP ou das equipes são as mais variadas.  
 
Do lado da equipe favorita ao título, a Johnnie Walker teve como principal ação o "Movimento 
Piloto da Vez", que existe há quatro anos. Ontem, ao final do dia, o piloto da McLaren deu uma 
de "taxista" e levou uma pessoa para passear pela cidade de São Paulo. Marcelllo Ursini, 
gerente de marketing da Johnnie Walker, diz que a competição tem afinidade com o 
consumidor da marca. Além de Hamilton, a empresa pode usar os demais pilotos da equipe em 
suas ações. "O Movimento Piloto da Vez não existe só no GP. Mas a Fórmula 1 alavanca o 
projeto. É o grande momento do ano, que coloca a marca em evidência", afirma o executivo. 
Uma das ações que a marca pensa para os próximos campeonatos é levar brasileiros para 
assistir a etapas fora do País. Com a possibilidade de Hamilton se sagrar campeão, Ursini diz 
acreditar em um retorno excelente na ação. "Ele é a bola da vez", diz. O inglês pode se tornar 
o piloto mais jovem (tem 23 anos) a conquistar o título.  
 
Do outro lado da briga pelo troféu está a Ferrari e, ao lado dela, a Shell fornecedora oficial do 
combustível e dos lubrificantes da equipe. Há cerca de um mês a empresa começou as ações 
voltadas ao GP do Brasil tendo o piloto Felipe Massa como garoto-propaganda. "É o evento do 
ano, quando conseguimos mostrar a parceria da Shell com a Ferrari", diz Ingrid Bückmann, 
gerente de marca e comunicação da Shell. Segundo ela, atrelar a marca ao evento esportivo 
mostra o atributo de qualidade dos produtos. Ingrid é reticente na possibilidade de Massa 
ganhar: "se vencer, temos uma campanha de congratulações e deixará uma boa lembrança 
para a marca". A Shell investiu R$ 28,5 milhões na campanha com Massa - 20% a mais que no 
ano passado. O próximo movimento da companhia será o lançamento de chaveiros da Ferrari.  
 
O investimento na Fórmula 1 é tido para a Toyota como importante para a imagem 
institucional da empresa e para seus produtos, segundo o diretor de marketing e produto da 
Toyota do Brasil, Frank Gundlach. A empresa é participante do campeonato também e, no caso 
do GP do Brasil, tem o Corolla como carro-oficial e fornece 42 veículos de apoio. "A Fórmula 1 
é uma paixão do brasileiro e também um laboratório de desenvolvimento de tecnologia", 
afirma.  
 
A agência Momentum Worldwide está trabalhando com três clientes ligados à Fórmula 1. "O 
fato de o Felipe Massa se tornar campeão ou brigar de forma igualitária com outros pilotos, 
torna-se atrativo para marcas se aproximarem deste assunto. Vai ser uma audiência 
qualificada ou interessada", diz o presidente da empresa, José Boralli. Para a Intel, que 
patrocina a BMW, as ações foram voltadas ao mundo da velocidade: desde uma competição no 
Shopping Villa-Lobos, uma corrida virtual na internet e uma ação de relacionamento que leva 
parceiros da empresa ao autódromo, de helicóptero. "A gente pegou todas as atividades 
ligadas à Fórmula 1 e procurou algo que tivesse a ver com os valores da marca. A Intel vem 
liderando o movimento tecnológico. Ou seja, busca a superação dos limites", afirma Danilo 
Martins, vice-presidente de criação da Momentum .No caso da Red Bull, a ação é a festa de 
encerramento da temporada ou "abertura das férias". Já para a Lenovo, segundo Boralli, é 
uma ação de relacionamento "mais clássica", com um jantar com o piloto da equipe.  
 
A Braskem, uma das patrocinadores do GP, criou o troféu da prova - de plástico verde, cuja 
arte foi do arquiteto Oscar Niemayer. Além disso, a agência da empresa, a W/Brasil, produziu 
peças publicitárias que "antecipam": o Brasil já tem lugar garantido no pódio.  
 



O GP do Brasil representa o maior valor investido pelo Santander - 65% da verba de 
marketing esportivo, apesar de o banco não revelar o volume. Há dois ano o banco é o 
patrocinador do GP, enquanto o Real - do mesmo grupo - investe nas transmissões da Rede 
Globo desde 2000.  
 
Também patrocinadora do GP - pelo quinto ano consecutivo -, a Nova Schin terá um camarote 
em homenagem aos 100 anos do automobilismo no autódromo de Interlagos. Para oferecer 
maior comodidade aos convidados, a empresa levará os convidados numa van e, durante o 
percurso, um contador de histórias falará sobre as curiosidades da Fórmula 1. A empresa 
também aproveita a prova para lançar a Nova Schin Zero, cerveja com 0% de álcool.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov. 2008, Empresas & Negócios, 
p. C7. 


