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Nesta edição, público convidado por patrocinadores ocupa metade da capacidade do 
Autódromo de Interlagos 
 
Apesar de mais uma vez ser palco de uma possível decisão de campeonato mundial de 
Fórmula 1, a atual edição do Grande Prêmio do Brasil, realizada amanhã, faz mais sucesso 
entre as corporações do que entre o público pagante. Neste ano, metade dos 70 mil ingressos 
disponíveis, correspondentes a capacidade do autódromo de Interlagos, foi adquirido por 
empresas patrocinadas preocupadas em realizar promoções e ações de relacionamento para 
clientes e parceiros. Trata-se de um fato atípico quando comparado com edições anteriores. 
 
"Sempre vendemos mais in-cressos no varejo, para o público, porém essa proporção se 
inverteu este ano", afirma Claudia Ito, diretora executiva da International Promotions 
(Interpro), responsável pela organização comercialização do evento. Para ela, o motivo é a 
chegada de novos patrocinadores e o crescimento do investimento de outros mais tradicionais, 
que demandaram mais convites. Segundo Claudia Ito, mais de 60% da receita do evento no 
Brasil advém de verba das marcas corporativas. 
 
Por outro lado, a executiva também observa que, pela primeira vez, notou uma acentuada 
queda de pelo menos 30% na venda de ingressos para o mercado internacional, fato que 
atribui à crise financeira este ano. Tal decréscimo também foi sentido pelo mercado hoteleiro 
(ver matéria na página 6). 
 
Na opinião do diretor de estratégia de marca e comunicação corporativa do Grupo Santander, 
Fernando Martins, os próprios acontecimentos da competição este ano tiveram impacto no 
comportamento do público brasileiro. Entre eles, o acidente com Felipe Massa e as chances de 
Rubinho Barrichelo ganhar o campeonado, que está um tanto confuso. "O campeonato este 
ano ficou muito embolado, o que tirou um pouco da motivação do público", afirma. 
 
Relacionamento das marcas 
 
Por sua vez, o Santander investiu na corrida este ano como forma de comemorar, com clientes 
e funcionários, os contratos assinados este ano com a Ferrari. O banco espanhol é o novo 
patrocinador da equipe italiana para a temporada 2010, com Felipe Massa de volta às pistas, 
ao lado de Fernando Alonso. "Evoluímos no sentido de oferecer mais infraestrutura aos 
convidados, mas investimentos mais fortes serão feitos em 2010", afirma Martins. 
 
Além do Santander,, Itaú, São Paulo Futebol Clube e LG trouxeram novos investimentos para o 
evento. A fabricante de eletroeletrônicos, que no final do ano passado virou parceira mundial 
de tecnologia do evento, aqui no Brasil faz sua primeira ação na Fórmula 1. "Nosso foco está 
no incentivo à força de vendas e no relacionamento com os donos de lojas de varejo", afirma a 
gerente de marketing Anna Sanno. 
 
Outro estreante é o São Paulo Futebol Clube, que levará cerca de l mil pessoas para seu 
espaço no autódromo. O vice-presidente de marketing, Júlio Casares, justifica a entrada como 
parte dos esforço do clube em expandir a presença da marca além do futebol. O clube usará o 
evento para promover sua griffe SAO e o Instituto Social São Paulo. Mesmo o Itau-Unibanco, 
que antes se resumia a uma participação pequena no evento, este ano comprou arquibancada 
exclusiva. A empresa, porém, não quis comentar a iniciativa. 
 
Entre os parceiros tradicionais que aumentaram seus investimentos estão Shell, Bridgestone e 
Mitsubishi, estas últimas com motivos especiais. A fabricante de automóveis substitui a Toyota 
como patrocinadora oficial. A Bridgestone desde o ano passado trabalha o título de fornecedora 
oficial de pneus. Apenas no Brasil a marca investiu R$ 5 milhões em promoção. 
 

 
 



Braskem produzirá troféus com plástico reciclado 
 
A Braskem terá uma estrutura completa no Autódromo de Interlagos para produzir troféus 
com plástico reciclado durante este fim de semana em que acontece o GP de Fórmula 1. As 
peças são feitas em uma miniusina de reciclagem e reproduzem desenho desenvolvido em 
2008, pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Segundo a empresa, a ação divulga o potencial 100% 
reciclável do plástico. O material usado produzido do próprio autódromo. 
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