
VELOCIDADE
MÁXIMA!

Imagine andar a 320 km/h na Marginal Tietê, uma das principais vias
de São Paulo, onde a velocidade média não passa de 25 km/h, em
função do trânsito caótico da cidade. No próximo dia 14 de março, os
paulistanos terão a oportunidade de ver esse sonho virar realidade em
uma competição inédita no Brasil."Vou passar a 320 km/h na Marginal
Tietê e não vou tomar multa", afirma Tony Kanaan, um dos sete pilotos
que representam o Brasil na Fórmula Indy. Este ano, a primeira corrida
da temporada 2010 desse campeonato mundial será realizada na maior
metrópole da América Latina. De acordo com o prefeito da capital paulista,
Gilberto Kassab, a São Paulo Indy 300 já nasce como um dos maiores
eventos do calendário paulistano."A estimativa é que a etapa brasileira
movimente a economia da cidade em pelo menos R$ 100 milhões."
Realizado na região do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da
capital, esse circuito de rua recebeu uma injeção de marketing para atrair
um grande número de espectadores e, principalmente, patrocinadores.
Somado à Copa do Mundo, este é mais um evento que está
movimentando a indústria do marketing esportivo no Brasil. Responsável
pela organização da São Paulo Indy 300, a ReUnion - agência do
Grupo ABC - faz parte desse universo de empresas que pretendem
lucrar, e muito, com as competições esportivas em 2010."Utilizamos o
mundo do esporte com o objetivo de elaborar projetos de marketing,
transformando atletas em produtos e patrocínios em plataformas de
relacionamento e planos de comunicação", comenta Fernando Julianelli,
vice-presidente de planejamento da ReUnion Marketing Esportivo. Nesta
entrevista, o profissional detalha as estratégias que sua equipe preparou
para promover a primeira corrida da Fórmula Indy em São Paulo, além de
adiantar os próximos investimentos da agência no decorrer de 2010.

8 I FEVEREIRO 2010 I marketing

ANNA GABRIELA ARAÚJO ALÊ OLIVEIRA



marketing I FEVEREIRO 2010 I 9



um sambódromo como uma reta, que será a maioria percorrida pelos

O que representa a São Paulo Indy 300 para
a indústria do marketing esportivo
do Brasil?
É uma prova inédita no Brasil, que tem um apelo
forte do ponto de vista do marketing, já que
oferece ao público a possibilidade de ver um
veículo rodando a 320 km/h na Marginal Tietê. O
automobilismo é a segunda paixão do brasileiro,
perdendo apenas para o futebol. Temos um estudo
que aponta que 75% do montante investido em
marketing esportivo está direcionado ao futebol
e outros 12% ao automobilismo, segundo esporte
mais procurado pelos patrocinadores. Além disso,
a corrida será transmitida pelo Grupo Bandeirantes,
promotor do evento, para mais de 130 países, o que
proporciona uma grande exposição das marcas
parceiras e abre oportunidades interessantes tanto
para empresas locais quanto para multinacionais.

Quem são os patrocinadores da etapa
brasileira da Fórmula Indy?
Ainda tem muita coisa sendo fechada, mas já foram
vendidas cotas para a Prefeitura de São Paulo, a
Amil, a São Paulo Turismo (SPTuris) e a Firestone,
A ideia é ter mais de 10 patrocinadores ligados à
etapa brasileira do campeonato. O evento conta
também com dois grandes patrocinadores: a IZOD
(empresa multinacional de confecção) e a Honda.
Nesta competição, a etapa que mais recebe
patrocinadores é a 500 Milhas de Indianápolis,
nos Estados Unidos, onde o número de empresas
que apoiam a corrida passa de 30.

O que a empresa lucra ao associar a
marca à Fórmula Indy?
A marca consegue associar sua imagem aos
atributos da corrida, como tecnologia, velocidade,
competição e vitória. Isso é ideal para divulgar
produtos de ponta, com tecnologia avançada.

Quantas pessoas estão envolvidas na

elaboração do marketing da
São Paulo Indy 300?
A ReUnion foi contratada para desenhar toda a
comunicação e produção da corrida. Realizamos
desde a criação dos camarotes até a venda de
ingressos ao público. Para tanto, tivemos 200
pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho, Ao
todo, mais de 1,5 mil profissionais, contando com
os fornecedores da ReUnion, estão participando
da construção desse evento.

Qual foi o investimento em marketing
pela organização da Indy para divulgar
a corrida em São Paulo?
Estão sendo investidos R$ 50 milhões na produção
da corrida, que, segundo a SPTuris, deverão
gerar uma movimentação de R$ 120 milhões
para a cidade de São Paulo. A expectativa é que
o evento atraia um público de 60 mil pessoas ao
local da prova, um número considerável quando
comparado com a Fórmula 1, que todo ano leva 80
mil pessoas para o Autódromo de Interlagos.

Quais os pontos levados em consideração
durante a elaboração do projeto de
marketing para essa primeira corrida
de rua em São Paulo?
O grande diferencial em relação a qualquer
prova de automobilismo, tanto no Brasil quanto na
América do Sul, é o fato de ser uma corrida de
rua com carros que atingem 320 quilómetros por
hora. Outro ponto relevante é o fato de que pela
primeira vez no mundo uma corrida de carro irá
usar parte de um sambódromo como uma reta,
que será a maior já percorrida pelos pilotos dessa
competição: 1,5 km. Esse ineditismo é marketing
puro. Isso foi possível devido ao trabalho conjunto
entre a equipe de operação e os profissionais
de marketing envolvidos no projeto, A pista foi
desenhada pelo neozelandês Tony Cotman,
consultor da IZOD IndyCar Series. Ele chegou
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pilotos dessa competição: 1,5 km. Esse ineditismo é marketing puro



a estudar outras locações para a pista, mas por
causa da facilidade de acesso, da oferta de
transporte público, dos locais de estacionamento
e do apelo do ponto de vista do marketing a opção
foi pela região do Anhembi. O plano B seria realizar
a corrida no Parque do Carmo, na zona leste de
São Paulo, mas além de estar distante da região
central da cidade não tem um apelo tão grande
quanto o Anhembi.

A largada será na Reta do Sambódromo.
Após este trecho, os pilotos farão uma
sequência de curvas à esquerda e à direita,
que foi batizada de "S" do Samba. Como os
nomes dos trechos do circuito, como Reta de
Marte ou Curva 14 Bis, foram definidos?
Com o traçado do circuito definido, realizamos
um brainstorm com os criativos da agência e o
pessoal de engenharia da pista. Depois, levamos
o resultado para a avaliação dos pilotos. Cortamos
alguns nomes, como a Curva do Mergulho,
termo que está diretamente relacionado à água,
o que poderia levar a uma associação direta às
enchentes que ocorreram no último mês em São
Paulo. Tomamos cuidado para os termos ficarem
marcados na mente do público. Na maioria das
vezes, o nome está ligado ao tipo de curva ou ao
local onde o trecho está inserido, como a Curva
do S do Samba, em alusão ao Sambódromo, onde
irá ocorrer a largada da prova. Já a Avenida Olavo
Fontoura foi rebatizada como Reta de Marte, em
alusão ao Aeroporto do Campo de Marte, que
abriga o serviço aeronáutico das polícias Civil e
Militar. O local foi também o primeiro aeroporto
da cidade de São Paulo. Outro ponto é a Curva 14
Bis, que ganhou esse nome por estar localizada
próxima à Praça Campo de Bagatelle, onde existe
escultura em tamanho natural do avião utilizado
por Santos Dumont no primeiro voo da história.

O que foi pensado para a campanha de
divulgação da competição?
Preparamos uma campanha grande para divulgar a
corrida. A estratégia procurou privilegiar todo tipo
de mídia: internet, televisão, rádio, revista jornal,
mídia em elevador, relógios de rua... Estamos
usando todo tipo de plataforma para comunicar o
evento. Essa campanha conta com um investimento
de R$ 3 milhões e será veiculada entre a segunda
quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de
março. Também estamos trabalhando com os
espaços na programação da TV Bandeirantes,
que nos deu abertura para produzir todo tipo de
material relacionado à Fórmula Indy, como um
documentário do evento que irá contar a história
da competição e dos pilotos.

Esse plano conta com alguma ação de
marketing inovadora?
Firmamos uma parceria com o jornal Metro, que
será a publicação oficial da corrida. Na semana do
dia 14 de março, data da corrida, vamos publicar
uma edição especial com todas as informações do
evento, além de dicas úteis, como o que levar para
a corrida, qual o melhor lugar para estacionar o
carro, e uma ficha técnica dos pilotos brasileiros.
O material irá funcionar como um guia do torcedor.
Outra mídia que utilizamos é o Cineboteco, que
está divulgando a corrida nas tevês instaladas nos
bares de São Paulo. Todo o conceito da campanha
foi baseado na assinatura da Fórmula Indy: "A
fórmula da emoção".

Com esse plano de marketing, qual imagem
a ReUnion espera passar da cidade
de São Paulo para o público?
A ideia é fazer o brasileiro, principalmente o
paulistano, entender a importância que é receber
uma corrida como a Fórmula Indy. Essa é uma

Este ano, a expectativa é atingir um faturamento de R$ 80 milhões.
Temos um proieto grande para a Copa da África do Sul. Vamos
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Encerramos 2009 com um faturamento de R$ 60 milhões.



campanha voltada para gerar bilheteria ao
evento, além de audiência durante a transmissão
da prova na tevê.

Este é um ano repleto de eventos esportivos,
sendo que o mais esperado é a Copa do
Mundo. Diante desse cenário positivo, quais
as expectativas da ReUnion para 2010?
Em 2009 crescemos 15%, contra os 30% de
aumento no faturamento que registramos no
ano anterior. Crescemos menos porque muitos
anunciantes reduziram suas verbas de marketing
esportivo em função da crise global. Tivemos que
postergar o lançamento de alguns produtos. Por
exemplo: no ano passado cancelamos a realização
de dois eventos esportivos internacionais

no Brasil, já começaram a impactar
os negócios da agência?
Sim. Agora estamos participando de três
concorrências de empresas líderes de mercado
que estão em busca de um parceiro capaz de
desenvolver toda a plataforma de marketing
esportivo de suas marcas, já prevendo ações para
Copa e Olimpíadas. Os resultados serão divulgados
nos dois próximos meses. O marketing esportivo
virou pauta no Brasil e já tem grandes cases sendo
construídos no segmento por empresas como
Oi, Red Bull, Batavo e LG. As grandes empresas
já entenderam que o marketing esportivo será
uma plataforma cada vez mais importante para a
construção de marcas. Por meio do esporte, uma
determinada marca consegue isso porque com o

pelos anunciantes. No passado, nosso trabalho era basicamente de
oportunidade, já que a verba de marketing esportivo sempre era a
primeira a ser cortada pelo anunciante. Agora, o esporte é visto como

importantes, que já estão com contrato assinado
para serem realizados no segundo semestre de
2010. Encerramos 2009 com um faturamento de
R$ 60 milhões. Este ano, a expectativa é atingir
um faturamento de R$ 80 milhões. Temos um
projeto grande para a Copa da África do Sul.
Vamos realizar o Parque da Copa, que em 2006
foi feito pela Philips. Compramos o evento e
agora estamos relançando esse projeto, que irá
unir música e esporte em uma grande festa no
Jockey Club de São Paulo. Estamos importando
um telão de quase 200 metros quadrados para
a transmissão dos jogos da Copa no local.
Colocamos cinco cotas de patrocínio à venda e
já temos quatro patrocinadores fechados: uma
empresa de telefonia; uma montadora; uma rede
de varejo; e uma empresa de bebidas.

A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016, que serão realizados

avanço da tecnologia o telespectador passa a ter o
controle nas mãos, podendo simplesmente eliminar
os comerciais e montar sua própria programação. À
medida que esse sistema é popularizado, aumenta
o número de marcas interessadas em estabelecer
uma comunicação com o consumidor por meio de
conteúdo, como merchandising e patrocínio de
reality show ou mesmo de eventos esportivos. A
diferença entre a transmissão esportiva e as demais
é que o esporte é real time. O telespectador pode
gravar alguns capítulos da novela para assistir
depois, mas dificilmente grava a transmissão de
uma partida de futebol para assistir o jogo três dias
depois. O esporte é algo de consumo imediato e
isso já é percebido pelos anunciantes. No passado,
nosso trabalho era basicamente de oportunidade,
já que a verba de marketing esportivo sempre
era a primeira a ser cortada pelo anunciante.
Agora, o esporte é visto como uma plataforma de
comunicação inserida no budget da empresa.
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uma plataforma de comunicação inserida no budget da empresa

O esporte é algo de consumo imediato, e isso já é percebido

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 43, n. 445, p. 8-12, fev. 2010.




