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O automobilismo sempre 
foi uma das grandes paixões do 
brasileiro. Na semana passada, 
esse laço se estreitou com o 
anúncio de que a F-Indy voltará 
ao País depois de muito tempo. 
A última prova disputada em 
território nacional aconteceu 
em 2000, no circuito de Jacare-
paguá, no Rio de Janeiro.

O Brasil será palco da prova 
de abertura da categoria da 
temporada 2010, programada 
para o dia 14 de março, em um 
circuito de rua na cidade de São 
Paulo, que venceu as cidades 
de Ribeirão Preto, Salvador e 
Rio de Janeiro. Esta última era 
considerada a favorita na disputa 
e chegou a ser confirmada no site 
oficial da Indy Racing League. 
A iniciativa é resultado de uma 
parceria entre Prefeitura de São 
Paulo, TV Bandeirantes, canal 
BandSports e a própria Indy 
Racing League. A expectativa é 
que mil pessoas, entre equipes e 
organizadores, venham à cidade 
para trabalhar no evento. A Band 
transmitirá a corrida para 175 
países. O traçado da prova ainda 
não foi decidido. A área próxima 
ao Anhembi, na Zona Norte, é 
um dos locais mais prováveis, 
mas até o fechamento desta 
edição, na sexta-feira, ainda não 
havia uma decisão.
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Marcas nas ruas da cidade
F-Indy e Fittipaldi Racing Brand trazem novidades ao automobilismo no Brasil
Aline Bellatti Küller

mil pessoas em uma arena. De 
fato, a abertura do campeonato no 
Brasil coincide com as comemora-
ções do centenário das 500 Milhas, 
prova mais tradicional do mundo, 
disputada pela primeira vez em 
1911, nos Estados Unidos.

Triple play
Para comprovar o bom mo-

mento do automobilismo no Bra-
sil, Wilson Fittipaldi e J.Cocco 
Sportaiment anunciaram a cria-
ção do Fittipaldi Racing Brand. 
A iniciativa oferece um novo 
conceito em patrocínio auto-
mobilístico, com a colocação do 
nome do patrocinador em uma 
equipe da Fórmula Truck, uma 
da Stock Car e outra da Brasil 
GT3, principais categorias do 
automobilismo nacional. “Quere-
mos fazer com que o patrocínio 
seja utilizado na sua plenitude, 
transferindo para a marca o re-
sultado que ela espera”, afirma 
José Estevão Cocco, diretor-
presidente da J.Cocco.

O plano da Fittipaldi Racing 
é atuar na ativação da marca e 
na administração da equipe, do 
patrocínio, do merchandising, 
do endomarketing, das promo-
ções, do hospitality center, da 
mensuração de resultados e da 
avaliação final. O projeto já foi 
apresentado para algumas equi-

pes das três categorias. 
Segundo Cocco, os times 

parceiros serão competitivos 
e estão entre os de maior des-
taque em suas respectivas ca-
tegorias. “Nossa marca estará 
associada a marcas fortes, pois 
o importante para o marketing 
esportivo não é competir, é ven-
cer”, diz o empresário. 

O diferencial do pacote é ten-
tar tirar todo proveito possível 
das oportunidades de ativação 
de uma marca, explorando cada 
possibilidade de exposição. Mui-
tas dessas ações já são realizadas 
por grandes patrocinadores, mas 
o mesmo não acontece com as 
empresas menores.

Outra novidade é o fato de 
o conceito não oferecer um 
modelo pronto para as equipes. 
Cocco explica que eles desejam 
entender o que o parceiro pre-
cisa e deseja, e só assim passam 
a desenvolver um projeto espe-
cifico para aquele time.

A Fittipaldi Racing aparecerá 
no título da escuderia, que pode 
ser o nome do patrocinador más-
ter, e terá o controle dos direitos 
técnicos e administrados do 
time. A interferência na escolha 
do piloto também pode ocorrer, 
já que o perfil do profissional 
deve casar com os interesses das 
marcas dos patrocinadores.

Acontece nesta terça-feira, 
1o de dezembro, em Salvador, o 
lançamento oficial do Festival de 
Verão de Salvador 2010, marcado 
para os dias 20 e 23 de janeiro 
do ano que vem. O evento, que 
chega à sua 12a edição, já conta 
com Pepsi e Skol entre seus 
cotistas máster. As duas marcas 
desembolsaram cerca de R$ 2,65 
milhões para patrocinar o evento, 
que leva assinatura da iContent, 
empresa da Rede Bahia.

Seda, da Unilever, deixa de 
ser patrocinadora do festival de-
pois de 11 edições. Isso porque a 
marca alterou toda a sua estraté-
gia de marketing, abandonando 
os patrocínios a grandes shows 
para apostar em eventos diferen-
ciados, como o Oi Fashion Rocks, 
realizado no mês de outubro, no 
Rio de Janeiro. Com isso — e 
com a saída da Sony Ericsson 
em 2007 —, ainda restam duas 

Pepsi e Skol no Festival de Verão

cotas máster disponíveis.
A saída de Seda trouxe be-

nefícios para Pepsi, que estará 
em Salvador pela sétima vez 
consecutiva. A marca de refrige-
rantes, agora, será proprietária 
do camarote vip, que vai da 
frente do palco até o backsta-
ge e comporta cerca de 7 mil 
pessoas. O Camarote Baladas, 
até então proprietário da marca 
e que recebe cerca de 3,5 mil 
pessoas por noite, fica à dispo-
sição dos anunciantes. A Skol, 
por sua vez, permanece como 
cerveja oficial do festival pelo 
oitavo ano. Kibon, Mastercard, 
Shopping Iguatemi, Faculdade 
Maurício de Nassau e Bradesco 
são os apoiadores.

Homenagem
A grande novidade no evento 

deste ano será o Espaço 110, 
uma mostra que irá homenagear 

os 25 anos do axé, os 25 anos 
da TV Bahia e os 60 anos de 
criação do trio elétrico. Com 
imagens em tamanho real dos 
reis e rainhas do axé, como Ivete 
Sangalo, Bel Marques e Daniela 
Mercury, o espaço vai contar a 
história do ritmo e terá um trio 
elétrico que receberá a visitação 
do público, com pocket shows 
todas as noites. “O baiano vai 
atrás, vai do lado, vai na frente, 
mas não vai em cima do trio”, 
brinca Carlos Freitas, gerente 
executivo da iContent.

O Palco 2010, o principal, 
contará com 20 atrações, que 
não mudam muito em relação 
aos últimos anos. Passarão por 
lá, entre outros, Ivete Sangalo, 
Claudia Leitte, Marcelo D2, 
Victor&Leo, Eva, Charlie Bro-
wn e Daniela Mercury, que se 
apresentará ao lado de Carli-
nhos Brown.  NX Zero e Caetano 

Veloso, até o fechamento desta 
edição, ainda negociavam sua 
presença no festival.

O Centro de Exposições de 
Salvador ainda terá outros três 
espaços para shows. A Concha 
Acústica Faculdade Maurício 
de Nassau, que comporta mais 
de 3 mil pessoas, receberá 
shows de Cidade Negra, Strike, 
Detonautas, Ana Cañas e Mallu 
Magalhães. A Arena Conta Uni-
versitária Bradesco, focada em 

Ivete Sangalo: presença constante no festival, que deve receber público de 200 mil pessoas

forró e sertanejo, tem confirma-
das as presenças de Cavaleiros 
do Forró e Saia Rodada. Já o 
Boteco do Samba, que teve sua 
capacidade de público dobrada, 
terá, por ora, as apresentações 
de Marienne de Castro, Revela-
ção, Diogo Nogueira e Arlindo 
Cruz. Com os quatro palcos, a 
organização espera um total de 
200 mil pessoas nos quatro dias 
do festival.

Renato Pezzotti

Os brasileiros têm atuação 
destacada na F-Indy. Atual mente, 
correm pela categoria, Hélio 
Castroneves, Tony Kanaan, Vitor 
Meira, Mário Moraes e Rafael Ma-

tos. Tony Kanaan foi campeão da 
temporada em 2004. Hélio Castro-
neves é tricampeão das 500 Milhas 
de Indianápolis, maior evento de 
público do mundo, reunindo 500 

Prova da F-Indy: de volta ao Brasil após nove anos de ausência
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O clube dos patrocinadores 
oficiais das seleções brasileiras 
de futebol agora tem uma mon-
tadora. A Volkswagen e a Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF) assinaram na semana 
passada um contrato de patrocí-
nio válido até a Copa do Mundo 
de 2014, que será realizada no 
Brasil. O valor do negócio não 
foi divulgado, mas especula-se 
que esteja entre US$ 6 milhões 
e US$ 8 milhões por ano.

O contrato prevê exposição 
da marca em placas estáticas nos 
campos de treinamento e nos 
backdrops de entrevistas, além 
da possibilidade de associar os 
modelos e a própria marca insti-
tucional à da seleção. A empresa 
de origem alemã se junta a Nike 
(que paga US$ 25 milhões anu-
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Volks marca gol 
com a seleção
Montadora entra para o time de patrocinadores  
da equipe brasileira de futebol até a Copa de 2014
Fernando Murad

ais), Ambev, Itaú, TAM, Vivo (que 
desembolsam US$ 15 milhões por 
ano cada uma), Gillette (US$ 10 
milhões) e Grupo Pão de Açúcar 
(US$ 5 milhões) na lista dos par-
ceiros oficiais da CBF.

Segundo Flávio Padovan, 
vice-presidente de vendas e 
marketing da montadora, o in-
vestimento no esporte faz parte 
da estratégia da companhia para 
se aproximar do consumidor. 
“O futebol e o automóvel são as 
grandes paixões do brasileiro, 
e o Gol é o carro preferido dos 
consumidores. O Gol será o 
carro-chefe do patrocínio, mas, 
como é uma parceria de longo 
prazo, teremos ações com outros 
carros. Usaremos toda a linha e 
também a marca institucional”, 
pontua, destacando a possibili-

dade do lançamento de produtos 
ligados à seleção.

“É um orgulho estar ao lado 
da seleção. Vamos continuar 
fazendo gols juntos, no campo e 
na fábrica”, diz Thomas Schmall, 
presidente da Volkswagen no 
Brasil, fazendo alusão à marca 
de mais de 5 milhões de modelos 
Gol vendidos em mais de 20 anos 
e ao número de gols marcados 
pelo time do Brasil. “A parceria 
vai trazer profundos e mútuos 
benefícios. Esperamos fazer mui-
tos gols”, complementou Ricardo 
Teixeira, presidente da CBF.

Apoio ao esporte
Além de patrocinar a progra-

mação de futebol da TV Globo 
há alguns anos e de ter fechado 
uma cota de patrocínio das 
transmissões da Bandeirantes 
da Copa do Mundo de 2010, a 
Volkswagen investe diretamen-
te no esporte. Na Alemanha, é 
dona do time do Wolfs burg, em 
sua cidade-sede, que é o atual 
campeão alemão. No Brasil, 
realiza há três anos o Circuito 
Volkswagen Run, série de cor-
ridas de 10 quilômetros dentro 
de suas linhas de produção, 
patrocina o campeonato Super 
Surf e mantém uma equipe no 
Rally dos Sertões, que no ano 
que vem disputará pela primeira 
vez o Rally Dakar.

A Volkswagen anunciou 
investimentos de R$ 6,2 bi-
lhões no Brasil para o perío-
do de 2010 a 2014. Esse é o 
maior aporte feito pela com-
panhia no País em 50 anos 
de história (considerando-se 
valores em reais). Metade do 
investimento virá da matriz, 
enquanto o restante virá de 
recursos próprios da sub-
sidiária. Cerca de 60% do 
montante será destinado ao 
lançamento de produtos. Os 
40% restantes serão aplica-
dos no aumento da capacida-
de produtiva das fábricas de 
São Bernardo do Campo, São 
Carlos e Taubaté. A produção 

Empresa fará aporte bilionário
total em 2009 ficará em torno de 
800 mil unidades.

De acordo com Thomas 
Schmall,  presidente da Volkswa-
gen no Brasil, o investimento bilio-
nário integra o plano da empresa 
de alcançar a marca de 1 milhão 
de veículos vendidos por ano no 
Brasil. Entre janeiro e outubro 
deste ano, a montadora comer-
cializou 527 mil carros no País, o 
que representou um incremento 
de 15,6% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Ainda 
segundo o presidente, o plano de 
investimento de R$ 3,2 bilhões no 
País programado para até 2011 já 
foi integralmente cumprido.

Uma semana antes, o presi-

dente da Ford para as Amé-
ricas, Mark Fields, já havia 
anunciado um plano de inves-
timentos da ordem de R$ 4 bi-
lhões para o Brasil entre 2011 
e 2015. O foco da iniciativa 
será aumentar a produção de 
veículos. A principal razão, de 
acordo com Fields, é preparar 
as operações para atender 
ao crescimento da economia 
brasileira e aumentar a com-
petitividade da multinacional 
no mercado. A maior parte 
dos recursos, cerca de R$ 
2,8 bilhões, será direcionada 
para duas fábricas do Nor-
deste: Camaçari, na Bahia, 
e Horizonte, no Ceará. (FM)

A exposição temporária Ora, 
Bolas! O Futebol Pelo Mundo, 
realizada pelo Museu do Futebol 
em parceria com a Getty Images 
Brasil e com patrocínio da Adidas, 
reunirá 51 imagens de 24 países 
dos cinco continente mais a An-
tártida. As imagens, resultado do 
trabalho do fotógrafo Caio Vilela 
e do acervo da agência, mostram 
manifestações espontâneas do 
futebol ao redor do planeta. O 
público poderá conferir a mostra 
entre os dias 5 de dezembro e 14 
de março de 2010. A expectativa 
é de que mais de 100 mil pessoas 
confiram o trabalho.

O lançamento oficial da ex-
posição acontece na sexta-feira, 
4, quando a Adidas também 
aproveitará a oportunidade para 
apresentar a bola da Copa do 
Mundo de 2010, na África do 
Sul, em um lançamento mun-
dial. “Esta é a primeira vez que 
a bola será mostrada ao vivo 
no Brasil”, conta o gerente de 
comunicação Paulo Ziliotto.

A Adidas é a responsável 
pela confecção das bolas dos 
mundiais desde 1970, e o con-

Adidas patrocina mostra 
no Museu do Futebol

trato com a Fifa se estende 
até 2014. Essa longa tabelinha 
estará representada na exposi-
ção, com um espaço reservado 
para as bolas utilizadas em to-
dos os Mundiais desde 1970 até 
o modelo da África do Sul, além 
de trazer um breve histórico de 
cada produto e curiosidades 
dos países em que o torneio foi 
disputado.

Segundo Paulo Schimit, dire-
tor da Getty Images, a parceria 
com o Museu do Futebol surgiu 
com o intuito de retratar o espor-
te de um ângulo diferenciado e 
divulgar a estratégia da agência 
para a cobertura do Mundial de 
2010, no qual terá um escritório 
local que buscará sempre regis-
trar o momento esportivo de um 
modo inusitado.

A Getty deseja, com esse tra-
balho, confirmar sua represen-
tatividade no mercado editorial, 
um segmento que representa 
23% dos trabalhos desenvolvidos 
pela agência. A expectativa é de 
que ele atinja 50% do faturamen-
to em dois anos.

Aline Bellatti Küller

Definidas as 32 equipes que 
vão jogar a Copa do Mundo de 
2010, na África do Sul, as emisso-
ras de TV do mundo inteiro terão 
um aperitivo muito especial nesta 
sexta-feira, 4, quando a Fifa reali-
zará na Cidade do Cabo o sorteio 
que definirá os oito grupos do 
mundial. São esperados mais de 
2 mil convidados 
e 800 jornalistas, 
além do presiden-
te sul-africano, 
Jacob Zuma, e 
do próprio pre-
sidente da Fifa, 
Joseph Blatter. 

A cerimônia 
deverá ter início 
às 19h locais (15h 
de Brasília) e tem 
duração prevista de 90 minutos, 
tempo no qual será feito o sorteio 
que definirá os grupos e as sedes 
em que cada seleção irá atuar. O 
Brasil certamente será um dos ca-
beças-de-chave, ao lado da sele-
ção anfitriã e de, provavelmente, 
Alemanha, Argentina, Espanha, 
França, Inglaterra e Itália. 

Na TV aberta, Globo e Ban-
deirantes confirmaram a trans-
missão do evento ao vivo, assim 
como Sportv, ESPN e Bands-
ports na paga. Todas deverão 
promover a estreia dos cotistas 
dos respectivos pacotes visan-
do à Copa do Mundo. Na Band, 

Petrobras, Casas Bahia, Caixa 
Econômica Federal, Volkswa-
gen, Samsung e Itaipava terão 
três inserções cada durante a 
transmissão. As marcas apoia-
doras, Tramontina, Gillette e 
Embratel, terão inserções avul-
sas. A emissora também fechou 
uma participação especial da 

Adidas, que lança 
nesse dia a bola 
oficial da Copa 
(ver texto nesta 
página).

A ESPN Bra-
sil também exi-
birá inserções de 
Caixa Econômica 
Federal, Brahma, 
Samsung, Kia e 
Allianz como co-

tistas máster, assim como a 
Dicico, com o top de cinco se-
gundos, e os cotistas de apoio, 
McDonald’s, Coca-Cola e Pione-
er. O pacote já vinha sendo usu-
fruído pelos anunciantes desde 
a transmissão das eliminatórias 
sul-americanas, europeias, afri-
canas e da Concacaf. 

TV Globo e Sportv não infor-
maram sobre a estreia de seus 
cotistas durante o sorteio. A 
estimativa da Fifa é de que mais 
de 200 países recebam as ima-
gens do primeiro evento oficial 
da Copa de 2010.

Robert Galbraith

Teixeira, da CBF, e Schmall, da Volks: Gol será o carro-chefe do patrocínio 

Fifa sorteia chaves para a Copa 2010
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