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Marcas tão distintas como Mitsubishi,
Troller, Peugeot, Fiat, Mini, Maserati e
Porsche têm, sim, algo em comum. A
promoção de competições para trans-
formar seus clientes em pilotos. Não os
corredores profissionais, que treinam
constantemente e vivem das pistas, mas
amadores, que reservam alguns fins de
semana do ano para se divertirem na
terra ou asfalto. Para participar, basta
ter um carro da marca ou, em alguns ca-
sos, comprar (ou alugar) um modelo es-
pecialmente preparado para o evento.

A associação de fabricantes com o es-
porte-motor é quase tão antiga quanto
a indústria automobilística. Lendárias
corridas de calhambeques já agitavam
a Europa e os Estados Unidos no início
do século XX, aliando a emoção de ven-
cer desafios à necessidade de tornar as
empresas mais conhecidas. O que é re-
lativamente novo nesse casamento, no
entanto, é a ideia de envolver os con-
sumidores. A tendência surgiu no Bra-
sil, nos anos 90, e ganha cada vez mais
adeptos, o que vem levando novas mar-
cas a criar suas competições.

Atualmente, as grandes companhias
estão nas principais disputas automobi-
lísticas do mundo, apesar dos altos cus-
tos. Objetivo? Desenvolver tecnologias e,
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sobretudo, fazer marketing. Marcas bem-
sucedidas nas pistas passam a impressão
não só de esportividade, mas também de
credibilidade junto ao público.

A japonesa Mitsubishi pode não ser a
pioneira, mas é sem dúvida a que mais in-
veste em competições amadoras no Brasil.
"Quando chegamos aqui, há 20 anos, que-
ríamos passar ao cliente a força de nossos
produtos no Rali Dakar", conta Corinna
Souza Ramos, diretora de projetos espe-
ciais da Mitsubishi do Brasil. Em 1995, sur-
giu a Mitsubishi Dare Time, hoje chamada
de Mitsubishi MotorSports, um rali de re-
gularidade, que avalia a precisão de tempo
de cada participante no percurso. Logo no
primeiro ano, reuniu mais de 70 duplas em
trilhas pela Serra do Mar, em São Paulo.

O sucesso foi tão grande que, em 2000,
a pedido dos competidores que busca-
vam ainda mais adrenalina nas veias, foi
criada a Mitsubishi Cup, um rali de ve-
locidade que hoje é disputado em dois
campeonatos: Sudeste e Nordeste, com
11 etapas e o maior grid de largada em
competições cross-country do país. Em
2004, nasceu o Mitsubishi Outdoor, uma
prova de estratégia em equipe que é uma
mistura de rali de regularidade, esportes,
cultura, aventura e planejamento.

A iniciativa, que consome 10% do orça-
mento de marketing da empresa, nasceu
na filial brasileira da Mitsubishi e não
tem similar em outros países. "Atraímos
mais de 15 mil clientes durante o ano e
chegamos ajuntar 350 veículos num dia
de prova. Poderia ser o dobro, mas a es-
trutura não daria conta. É, sem dúvida,
o maior rali monomarca do mundo",
afirma Corinna, que credita a essas ações
boa parte do sucesso da Mitsubishi no
Brasil, de vendas e de imagem.

Como a comunidade "jipeira" é mui-
to ligada a esse tipo de ação promovida
pela Mitsubishi, os concorrentes tive-
ram de entrar na onda. A marca cearen-
se Troller, hoje controlada pela Ford,
criou em 2003 uma competição exclu-
siva para donos do jipe, de estilo bem
rústico. O proprietário pode escolher
entre as categorias Turismo ou Gradu-
ado. A empresa cobra R$ 100 de inscri-
ção por prova, mais R$ 50 do eventual
"zequinha" (acompanhante). Além da
taxa, é preciso filiar-se à Confederação
Brasileira de Automobilismo (CBA),
como ocorre na maioria das competi-
ções amadoras. Vale lembrar que para
tirar a carteira de piloto o aluno tem de
desembolsar, em média, R$ 2,7 mil em

um pacote que oferece toda a estrutura
de aulas teóricas e práticas.

No caso da francesa Peugeot, embora
não trabalhe com modelos off-road, o
caminho foi adotar a terra para oferecer
emoção a seus clientes-pilotos. Afinal,
a marca é reconhecida pelos títulos no
WRC (mundial de rali). A Copa Peugeot
é disputada por 60 carros, em duas cate-
gorias e sete etapas. A primeira é um rali
de regularidade. A outra prova é de velo-
cidade, com a distribuição de R$ 150 mil
em prémios, e exige que o competidor
seja filiado à CBA.

A Peugeot Sport Brasil já produziu os
12 modelos 207 Rally que competirão
na temporada 2010. De acordo com
o gerente Ronaldo Berg, a procura foi
grande. "Vendemos tudo em tempo
recorde e já temos cinco duplas aguar-
dando por nova fornada ou alguma
desistência de última hora", comenta.
"Neste ano, a Copa Peugeot terá o maior
grid de sua história."

O participante que adquire o veí-
culo leva dois macacões, tem compra
de peças subsidiadas pela Peugeot e
transporte dos veículos sem custos até
os locais das provas. Há prémios em di-
nheiro às cinco primeiras duplas, em-
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cada uma das três categorias, 206, 207
Master e 207 Super.
Feras do asfalto - Enquanto algumas
montadoras escolhem a terra para fide-
lizar seus clientes, outras preferem os
principais autódromos do país. A Pors-
che, por exemplo, realiza desde 2005
o GT3 Cup Challenge Brasil, campeo-
nato de 16 etapas no qual participam
pilotos, empresários e artistas que são
fãs da marca alemã. Constantino de
Oliveira Júnior, presidente da GOL Li-
nhas Aéreas, o cineasta Walter Salles e
os apresentadores de TV Edu Guedes e
Otávio Mesquita são alguns dos que já
passaram pelos bólidos da marca.

Disputado exclusivamente pelos mo-
delos 911 GT3 Cup, o compeonato segue
a mesma fórmula do Porsche Supercup
(preliminar dos GPs de Fórmula 1 na Eu-
ropa e nos Estados Unidos) e dos Carre-
ra Cup e GT3 Cup existentes na Europa,
Ásia e Oceania. O interessado tem de
ser indicado por alguém que tenha um
Porsche, possuir uma carteira de piloto
e pagar R$ 30 mil por corrida. "A Porsche
fabrica, com exclusividade, os carros que
serão usados no campeonato", afirma o
diretor da categoria, Roberto Keller. "As
máquinas são emprestadas aos pilotos
durante a temporada."

BMW E FIAT
ESTREIAM NESTE
ANO PROVAS
PARA MODELOS
ADAPTADOS DO
MINI E LINEA

Todos os carros ficam aos cuidados da
organização da categoria, com suporte
da Stuttgart Sportcar, importadora ofi-
cial da Porsche no Brasil. Com isso, fica
assegurada igualdade de preparação
para os competidores. O interessante é
que o piloto não tem preocupação ne-
nhuma com o preparo dos automóveis.
É só chegar ao autódromo e correr. Ao
final do campeonato deste ano, em me-
ados de dezembro, o Porsche GT3 Cup
Challenge Brasil oferecerá um prémio
inédito no automobilismo brasileiro:
um carro clássico - no caso, um Porsche
356 modelo 1962, ícone da montadora.

Em relação à Maserati e Ferrari, a im-
portadora oficial Via Itália tem estraté-

gias distintas para cada uma das mar-
cas. Para a primeira, organiza o Trofeo
Maserati, que desde o ano passado foi
incorporada ao mesmo grid do Itaipava
GT Brasil - primeiro campeonato brasi-
leiro dedicado a carros de gran-turismo,
com modelos como o Ford GT, Lambor-
ghini Gallardo, Porsche e Dodge Viper.
Já os cerca de 30 proprietários convida-
dos para o Ferrari Day têm a chance de
acelerar seus "sonhos de Maranello" no
Autódromo de Interlagos.
Estreantes de 2010 - Longe da crise dos
mercados mais tradicionais, o Brasil
atrai verbas de marketing das monta-
doras. Só neste ano, duas categorias vão
estrear nas pistas. A inglesa Mini, con-
trolada pela BMW e recém-chegada ao
país, lançará o Mini Challenge, que vai
ocupar o lugar da Stock Car Júnior na
preliminar das provas de Stock Car.

Serão oito etapas, com cerca de 15 car-
ros disputando duas baterias de 25 mi-
nutos, sempre aos sábados. Os treinos
livres serão às sextas-feiras e vão durar
30 minutos, com duas voltas por au-
tomóvel. Os modelos serão equipados
com motor 1.6 turbo de 211 cavalos,
potência para atingir 240 km/h e ace-
lerar de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos.
Todos os modelos serão iguais e virão



com uma série de equipamentos, como
sistema de macaco por ar comprimido,
bancos de competição com cintos de
seis pontos e volante de corrida.

Outra estreante será a Fiat, com o Trofeo
Linea, que como o nome indica contará
com 22 modelos do seda na pista, em ver-
são modificada. O Linea passou por alte-
rações de suspensão e de carroceria para
dar lugar aos equipamentos de seguran-
ça. Perdeu também alguns itens para re-
duzir seu peso - caso do painel, substitu-
ído por um de fibra de carbono. O motor
será o T-Jet 1.4 16v, que passará por uma
preparação especial para garantir alguns
cavalos extras de potência.

Organizada pela RM Racing Events,
com apoio de Felipe Massa e sua famí-
lia, a competição terá rodadas duplas
durante os finais de semana e contará
com cobertura via internet e por uma
emissora de televisão a cabo (não di-
vulgada). A premiação para o vencedor
ainda não está definida, mas deverá
incluir um teste em uma equipe de F3
e ajuda de custos para o piloto que de-
cidir tentar a categoria. O Linea pronto
para correr custa R$ 155 mil, mas as
equipes/pilotos não terão gastos rela-
tivos a motor, câmbio, amortecedores e
combustível durante todo o ano. •

Text Box
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