
Grupos nacionais, capitaneados pela Apex, transformam os eventos da
Fórmula Indy em oportunidades para mostrar a marca e ganhar clientes

FórmulaIndyviravitrine
paravinícolasbrasileiras

Marianna Aragão

Degustação de vinho brasileiro
emumacorrida deFórmula In-
dy emMiami, nos EstadosUni-
dos.Aestratégiapoucoconven-
cional foi utilizada por quatro
vinícolas brasileiras como par-
te de um projeto da Agência
Brasileira de Promoção de Ex-
portação e Investimentos
(Apex) para promover marcas
nacionaisnomercadoamerica-
no. Este ano, 12 setores, entre
eles o de vinhos, representado
pelo Instituto Brasileiro de Vi-
nho (Ibravin), participaram
dos eventos da Indy nos Esta-
dos Unidos, rendendoUS$ 370
milhões em novos negócios pa-
ra os empresários.
“Ascorridassãoumaespécie

de vitrine para o Brasil”, diz o
presidente da Apex, Alessan-
droTeixeira. Segundo ele, o es-
porte é acompanhado por um
públicodeaté40milhõesdepes-
soasnosEUA.Alémdisso, as 17
provasda temporadaanual – 14
no país, duas no Canadá e uma
noJapão–tambémreúnemem-
presários e investidores, pro-
porcionandoumaboaoportuni-
dadedeapresentaçãodeprodu-
tos e serviços brasileiros a um
público qualificado. “Em um
ambiente descontraído, sur-
gem excelentes negócios”, diz.
Em2010,aentidadevai investir
US$ 10 milhões nos eventos da
Indy, ampliando o número de
entidades setoriais envolvidas.
Nesteano,asaçõesorganiza-

das pelas companhias incluí-
ram degustação de produtos,

recepçãodepotenciaiscompra-
dores nos concorridos “paddo-
cks” (espaços onde ficamtécni-
cosdas equipes, pilotose convi-
dados VIP) e exposição de ví-
deos institucionais e do gover-
no brasileiro. Pilotos brasilei-
ros da Indy, como Tony Ka-
naan, Hélio Castroneves e Ma-
rioMoraes, tambémderamseu
apoio ao projeto.
Oassistentedepromoçãoco-

mercial do Ibravin, Júlio Cesar
Gobatto, conta que os eventos
funcionaram, principalmente,
comouma formade divulgação
de imagem. “É um ambiente

descontraído que permite con-
versarcomocomprador, sema
rigidezdeumareuniãodenegó-
cios”, diz.Quatrocompanhias –
asvinícolasMiolo,Perini,Mena
KahoeCourmayeur–participa-
ram emduas provas este ano.
Os dois setores que mais fe-

charam negócios nas corridas
desteano foramodesoftware e
o aeroespacial. A Associação
para Promoção da Excelência
doSoftwareBrasileiro (Softex)
recebeu 18 clientes emtrês cor-
ridas e fechou encomendas de
US$200milhõesparaasempre-
sas brasileiras de outsourcing.

“Construir redes de relacio-
namentoemeventosesporti-
vos é o jeito americano de fa-
zer negócios”, diz o diretor
daSoftex Robert Janssen.
AIndytambémestásendo

utilizada para promover o
etanol brasileiro. Neste ano,
os carros das equipes passa-
rama se abastecer do etanol
produzido no País, graças a
umacordofirmadopelaIndy
Racing League, organizado-
rado evento, comaUniãoda
Indústria da Cana-de-Açú-
car(Unica)eaApex.Aparce-
ria foiestendidapara2010. ●
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A estratégia da Vale, uma das mais importantes em-
presas em atuação no Brasil, reconhecida internacional-
mente pela sua eficiência e respeito ao meio ambiente.
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AVANÇO–Carroda IndyexpostonaAvenidaPaulista: em2010,mais investimentosemmarketing

ANUNCIE NO SÁBADO
E GANHE O DOMINGO.

PROMOÇÃO CLASSIFICADOS EM DOBRO:

Promoção válida somente para anúncios “linha”.
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