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A primeira impressão de 
quem acompanhou os carros 
deslizando de maneira inco-
mum quando passavam pela 
reta do Sambódromo na corrida 
São Paulo Indy 300 (realizada 
no fim de semana passado) 
e o posterior cancelamento 
do treino oficial, era de que o 
evento — realizado pelo Grupo 
Bandeirantes de Comunicação e 
pela prefeitura paulistana, com 
produção da Reunion — estava 
indo por água abaixo.

Mas uma análise mais fria de 
dados como lotação das arqui-
bancadas e camarotes (um total 
aproximado de 45 mil pessoas), 
audiência da TV Bandeirantes, 

São Paulo ganhou um evento
Apesar do prejuízo e da crise com a “reta de sabão”, Fórmula Indy conquistou o público e foi sucesso de audiência
Felipe Turlão

que transmitiu o evento (ver texto 
nesta página), estrutura para o 
público e repercussão da corrida 
— tudo isso aliado ao sucesso da 
operação de guerra executada em 
três horas para deixar a pista em 
condições — não deixa dúvidas de 
que São Paulo passou a ter mais 
um evento de grande porte.

Só nesta primeira edição, se-
gundo os organizadores, 50 grandes 
empresas fecharam negócios via 
marketing de relacionamento nos 
hospitality centers — um deles, 
a renovação do contrato da Indy 
com a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investi-
mentos (Apex) para uso do etanol 
brasileiro nos carros até 2012. 

Nas contas da São Paulo 
Turismo (SPTuris, a empresa 
de turismo e eventos da capital 
paulista), a Fórmula Indy, que 
ocorrerá por no mínimo por mais 
quatro anos, já é o quarto maior 
evento da cidade, com retorno 
de R$ 120 milhões em impostos. 
A Fórmula 1 lidera o ranking, 
com R$ 230 milhões.

De última hora
Sobre os contratempos com 

a pista, as justificativas passam 
pelo ineditismo da prova e pelo 
pouco prazo. “O que ocorreu foi 
natural para uma pista usada pela 
primeira vez. Mas em nenhum 
momento ninguém da Band, 
Indy Race League ou prefeitura 
perdeu o controle da situação”, 
sustenta Marcelo Meira, vice-pre-
sidente do Grupo Bandeirantes. 
Segundo ele havia uma expecta-
tiva de que a reta fosse ganhando 
aderência durante o uso, mas 
devido a uma reação química dos 
pneus com o material da pista, o 
efeito foi justamente o oposto. 

Em reunião com os pilotos, 
decidiu-se pela transferência do 
treino oficial para o dia seguinte, 
já com as obras de ranhura, exe-
cutadas por uma máquina que es-
tava no local por conta das obras 
de expansão da Marginal Tietê. 
Em plena madrugada, às 3h, um 
carro de Fórmula Indy dirigido 
pelo veterano Al Unser Jr. deu 
voltas no circuito e garantiu que a 
pista já estava em condições. 

“O fato de termos tido um 
treino logo às 8h, antes da F1 na 
Globo, bem como a tensão sobre 
se as obras dariam certo, acabou 
atraindo mais exposição para 

A experiência de realizar 
uma prova automobilística de 
alta velocidade em São Paulo 
foi positiva para a TV Bandei-
rantes. A emissora teve média 
de 7,7 pontos de audiência, 
com picos de 10, durante a 
prova (que começou as 13h07 
e terminou as 14h42 do domin-
go, 14) e ficou praticamente 
empatada com o SBT, que ob-
teve média de 7,8 pontos com 
o programa da Eliana. 

Na mesma faixa de horário, 
a Globo, que ficou na liderança 
da audiência, atingiu média 
de 12,5 pontos. No horário, a 
audiência da Band costuma 
chegar, no máximo, aos 4 pon-

Corrida acelera 
audiência da Band

tos. “O impacto da prova foi 
muito maior para nós do que, 
por exemplo, o da Fórmula 1 
para a Globo”, afirma Marcelo 
Meira, vice-presidente do 
Grupo Bandeirantes.

Os dirigentes da Indy Ra-
cing League se disseram sur-
preendidos pelo sucesso de 
audiência também na América 
do Norte. De acordo a Versus, 
empresa de TV a cabo que 
leva as imagens da categoria 
para Canadá, Estados Unidos e 
México, a audiência foi 76% su-
perior à registrada pela corrida 
de abertura da temporada em 
2009, realizada na Flórida.

Bárbara Sacchitiello

A primeira transmissão 
em 3D de uma prova de auto-
mobilismo ao vivo e em rede 
pôde ser acompanhada pelos 
clientes da Net HD e HD Max, 
pelo canal 703. A operadora de 
TV a cabo abriu o sinal gerado 
pela Band, mas apenas quem 
tinha um televisor apropriado, 
ainda não comercializado no 
País, e óculos para decodificar 
a tecnologia pode ver a etapa 
brasileira da F-Indy em ima-
gens tridimensionais. Ou seja, 
praticamente ninguém. Sem 
o equipamento necessário, o 
telespectador via na tela duas 

Net abre sinal 
3D da Indy para SP

imagens paralelas. A captação 
foi feita pela Sony, empresa 
que também forneceu os 
televisores Bravia 3D para 
exibição do material. 

Para demonstrar a trans-
missão experimental, a Net 
organizou um evento para 
convidados em um bar em São 
Paulo. Em fevereiro, a Net e a 
Rede Globo fizeram a trans-
missão do carnaval usando a 
nova tecnologia e o sinal em 
3D foi aberto para os clientes 
da operadora de TV a cabo no 
Rio de Janeiro, no canal 750.

Andrea Martins

o evento”, acredita Meira. Ele 
não confirma o valor de R$ 500 
mil para as obras de reparo, que 
circulou na imprensa. “A conta 
ainda não chegou”, brinca.

A São Paulo Indy 300, segun-
do o executivo, teve receita na 
casa de R$ 40 milhões, para um 
investimento de R$ 47 milhões, 
o que dá um prejuízo de R$ 7 
milhões ou um pouco mais, após 
ajustes contábeis. “Os resultados 
foram bem melhores do que o 
esperado e se justificam pela 
repercussão que tivemos com o 
evento”, garante Meira.

Prefeitura comemora
A realização da Indy na capi-

tal paulista está inserida em um 
plano da prefeitura para trazer 
grandes eventos com apelo global. 
Boa parte do retorno de R$ 120 
milhões na arrecadação com Im-
posto sobre Serviços (ISS) ocor-
reu graças aos estrangeiros que 
visitaram a cidade. “Tivemos 6 
mil pessoas de fora do País acom-
panhando a corrida no Anhembi. 
Muitos deles aproveitaram para 
conhecer a cidade e ir a outros 
lugares do Brasil, como Foz do 
Iguaçu e Rio de Janeiro”, afirma 
Milton Longobardi, diretor de 
marketing e vendas da SPTuris. 

Segundo ele, a pista voltará a 
ficar brilhante e escorregadia para 
o Carnaval 2011, mas logo em se-
guida serão feitas obras para au-
mentar a aderência. O executivo 
adianta que a cidade pretende in-

vestir agora no tênis, trazendo ou 
a disputa do Brasil na Copa Davis, 
ou o Brasil Open para a cidade. 
Do lado da Band, Meira também 
aponta a necessidade de reduzir 
as ondulações no circuito e a 
realização de um grande show 
na noite do sábado, bem como a 
melhor utilização do pavilhão do 
Anhembi.  Mas se diz satisfeito 
com o que foi realizado — se-
gundo ele, não em três meses, 
conforme anunciado, mas em 
apenas 20 dias.

“O evento mobilizou a opi-
nião pública de uma maneira 
que poucas vezes vi. Foi o maior 
evento que a Band já realizou”, 
comemora Meira, que viu ainda 
seu sobrinho Vitor Meira ter-
minar a prova na terceira colo-
cação, atrás do vencedor Will 
Power e de Ryan Hunter-Reay.

Meira, da Band: melhor do que o esperado

Prova da Fórmula Indy em São Paulo: retorno de R$ 120 milhões em impostos e prejuízo de R$ 7 milhões para os organizadores
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1401, p. 36, 22 mar. 2010.




