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Pela primeira vez em seus 
nove anos de existência, o Iron-
man Brasil também será realizado 
pelo Grupo RBS. A Latin Sports, 
empresa de marketing esportivo 
que organiza o evento no País 
desde 2001, firmou uma parceria 
de seis anos com o conglomerado 
gaúcho para comercializar as 
cotas de patrocínio em conjunto. 
Nesta edição, a maior prova de 
triatlo da América Latina contará 
com copatrocínio de Avon e Sau-
cony, além do apoio de Gatorade, 
Fetrisc, Red Bull, Governo do 
Estado de Santa Catarina, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Turismo, Cultura e Esporte, 
Fundesporte, Prefeitura de Flo-
rianópolis e Associação Brasileira 
de Esportes Endurance.

“Com a parceria entre a Latin 
e a RBS, estamos transformando 
o evento em um mote comercial 
cada vez mais convincente para 
venda”, afirma Carlos Galvão, 
diretor geral da Latin Sports. De 
acordo com ele, mesmo sem um 

Ironman Brasil em Floripa
Projeção de crescimento é de 10% em relação à edição de 2008 do evento
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cotista máster, o Ironman Brasil 
2009 deverá superar o fatura-
mento da última edição. “No ano 
passado, faturamos o montante 
de R$ 2,5 milhões. Assim como 
em 2008, não conseguimos ven-
der a cota title neste ano, mas 
a expectativa é alcançar fatura-
mento de R$ 2,8 milhões”, prevê, 
acrescentando que o orçamento 
da prova ficou em R$ 2 milhões.

O diretor executivo de de-

senvolvimento de negócios do 
Grupo RBS, Eduardo Smith, 
destaca que a parceria agrega 
a tradição da empresa na rea-
lização de grandes eventos na 
Região Sul. “O Ironman é uma 
prova de grande projeção, de 
enorme relevância para a região, 
e que completa o portfólio de 
eventos da RBS”, diz.

“A expectativa de faturamen-
to com patrocínios no IMB 2009 

acompanha nossa visão de dar a 
dimensão adequada ao produto 
no mercado publicitário. Pros-
pectamos alcançar patamares 
superiores a R$ 3 milhões de 
receita a médio prazo”, completa 
Leandro Valentim, gerente exe-
cutivo de inovação da RBS.

Movimentação turística
Considerado o evento esportivo 

mais importante de Santa Catarina, 
o Ironman Brasil é a única seletiva 
da América Latina para a final do 
Mundial Ironman, no Havaí (EUA). 
Com 3,8 quilômetros de natação, 
seguidos de 180 quilômetros de 
ciclismo e 42,1 quilômetros de cor-
rida, a prova disputada no próximo 
dia 31 de maio, na praia de Jurerê 
Internacional, em Florianópolis 
(SC), terá o número recorde de 
1,5 mil participantes, oriundos de 
34 países.

Segundo Mário Cavallazzi, 
secretário de Turismo de Floria-
nópolis, a competição é um dos 
cinco eventos mais importantes 

do calendário da capital catari-
nense. “A procedência dos turis-
tas que comparecem ao Ironman 
é diferente do que recebemos 
durante todo o ano. São mais 
de 10 mil pessoas diretamente 
ligadas à prova, já que os atletas 
trazem suas famílias e passam 
uma semana na cidade”, conta.

Cavallazzi também frisa que 
quase todos os 13 mil leitos do 
norte da ilha catarinense ficam 
ocupados na semana da compe-
tição. “No IMB 2008, cada turista 
gastou em torno de US$ 82 por 
dia. A expectativa para este ano 
é maior, já que a gastronomia e as 
casas noturnas de Florianópolis  
melhoraram de forma significati-
va”, aponta o secretário.

Copatrocinadora da prova, 
a Avon aproveita a participação 
no evento para lançar no Brasil 
o perfume Avon Ironman. Co-
mercializado em outros países 
desde o final de 2008, a fragrância 
começará a ser vendida em terri-
tório nacional no Dia dos Pais.

“Realizaremos uma amos-
tragem do perfume no estande 
da Avon na Expo Ironman. O 
público do evento é selecionado 
e formador de opinião; por este 
motivo, queremos nos aproximar 
das 30 mil pessoas que circula-
rão no centro de exposições”, 
destaca Paulo Roseiro, gerente 
de produto de fragrâncias mas-
culinas da Avon.  

Participantes da edição de 2009: organizadores apostam na visibilidade do evento
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Presente em todo o mundo, 
a Nespresso — marca do Grupo 
Nestlé que atua no mercado de 
café premium — inaugura duas 
novas butiques no Brasil e lança 
uma linha de produtos. Com as 
unidades do Shopping Iguatemi e 
da Rua Oscar Freire, em São Paulo, 
a rede passa a contar com seis lojas 
no País, cinco na capital paulista e 
uma no Rio de Janeiro. Nos planos 
da companhia está ainda a inaugu-
ração de mais dois estabelecimen-
tos até o fim deste ano.

“O Brasil é um dos mercados 
com maior potencial e velocidade 
de crescimento para a Nespresso. 
Tanto que estamos há dois anos e 
meio no País e crescemos 300% 
no comparativo de 2008 com 
2007”, afirma Martín Pereyra 
Rozas, diretor da marca no Bra-
sil. Segundo ele, a expectativa é 
de 380% neste ano. No contexto 
mundial, a empresa manteve o 
crescimento médio anual de 30% 
no ano passado. 

Com matriz na Suíça, a com-
panhia registrou um faturamento 
mundial de 2 bilhões de francos 
suíços no ano passado. “Os resul-
tados de 2008 são satisfatórios 
porque refletem nossa cultura de 
inovação e qualidade”, destaca 
o CEO mundial da Nespresso, 
Richard Girardot.

Na capital paulista, as butiques 

Nespresso em expansão
da marca estão nos shoppings 
Iguatemi, Pátio Higienópolis, 
Cidade Jardim, e nas ruas Oscar 
Freire e Padre João Manuel (única 
Boutique Bar Nespresso presente 
no Brasil; são apenas dez no mun-
do). Já na capital carioca, a unida-
de está na rua Garcia D’Ávila. De 
acordo com Rozas, uma butique 
será inaugurada em cada uma 
destas cidades até o fim de 2009. 
“Em 2010 teremos uma expansão 
mais acentuada. Lançaremos, no 
mínimo, mais quatro unidades em 
outras capitais brasileiras”, revela 
o executivo da marca no País.  

Além das lojas recém-inaugu-
radas no Brasil, a Nespresso lança 
mundialmente a linha de máqui-
nas de café Citiz (inspirada na 
arquitetura de grandes cidades, 
como Nova Iorque, São Paulo e 
Hong Kong) e cinco Grand Crus 
(cafés de qualidade premium), 
entre outros produtos. 

A comunicação da compa-
nhia pelo mundo é criada pela 
McCann Erickson suíça e utiliza 
como garoto-propaganda o ator 
norte-americano George Cloo-
ney. Em situações inusitadas 
e charmosas, o galã saboreia 
a variedade de cafés da marca 
sob o conceito intitulado “Nes-
presso. O que mais?”. No Brasil, 
comerciais em TV fechada com 
o astro anunciam a empresa. (AL)
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