
MIX3 de AGOSTO de 2009 .15

A Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos 
(Apex) comemora os resultados de 
sua ação de imersão no mercado norte-
americano através da Fórmula Indy. 
Antes mesmo do fim da temporada, 
em outubro, o investimento já foi re-
compensado em virtude dos acordos 
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Ação da Apex na Fórmula  
Indy tem balanço positivo

comerciais firmados.  
O objetivo da parceria entre empre-

sas e indústrias de diversos setores é 
aumentar as trocas comerciais entre 
o Brasil e os Estados Unidos, conec-
tando os atributos da marca IndyCar 
aos produtos e serviços nacionais. De 
acordo com Ricardo Schaefer, diretor 

de gestão e geren-
ciamento da Apex, 
três pontos funda-
mentais norteiam 
a ação. “A intenção era abrir mais 
mercado para as empresas que já 
exportam para outros países, romper 
as dificuldades que algumas estavam 

encontrando para exportar, por algum 
motivo, e também melhorar a relação 
comercial com empresas e indústrias 
norte-americanas”, explica. 

Seguindo o conceito Ex-
perience Our Energy, a agên-
cia desenvolveu duas pla-
taformas diferentes dentro 
dos circuitos que recebem 
as provas. A Mobile Unit, 
destinada ao público em 
geral, exibe apresentações 
das empresas em painéis e 
vídeos. Já o lounge Motor 
Coach, dedicado somente a 
convidados, permite que os 
participantes também assis-
tam à corrida do camarote 
montado pela Apex. 

As empresas participan-
tes da iniciativa ainda ti-
veram liberdade para criar 
material de apoio para di-
vulgação, como panfletos 
e anúncios.  Além disso, 
foram veiculadas inserções 
publicitárias durante as 
transmissões das corridas, 
exibidas pela ABC em TV 
aberta e paga. 

A temporada da Indy 
2009 começou em abril. Até 
o momento, 158 empresas 
brasileiras e norte-america-
nas participaram das ações 
envolvendo setores como 
de softwares, biotecnolo-
gia, aviação, café, frutas, 
cosméticos, moda, confec-
ção, móveis, cerâmica de 
revestimento, alimentos, 
autopeças, vinhos, cacha-
ça e etanol, entre outros. 
Atualmente, estão sendo 
negociadas exportações que 
somam US$ 263 milhões, 
com destaque para a área 
de softwares, que acumula 
US$ 130 milhões.

Segundo Schaefer,  a 
Apex já está avaliando sua 
participação na próxima 
temporada. Ele ressalta ou-
tra conquista importante em 
consequencia desses acor-
dos. Trata-se da realização 
de uma ou duas provas do 
campeonato da Indy 2010 
em circuito brasileiro, proje-
to ainda a ser definido. 

A Apex já existe no País 
como unidade do Sebrae 
desde 1998. Em 2005, po-
rém,  fo i  regulamentada 
como um serviço socia l 
autônomo. 

Beatriz Lorente

Motor Coach da Apex: convidados assistem à corrida em camarote especial  
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