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Meio & Mensagem — Você escolheu uma 
profissão majoritariamente masculina e 
de alto investimento. O fato de ser mulher 
interfere de alguma maneira na assinatura 
de contratos de patrocínio?
Bia Figueiredo — Acho que no começo 
dificultava, porque havia sempre uma 
desconfiança muito grande — “uma 
menina correndo”... Lembro sempre o 
que o meu empresário, o André Ribei-
ro (ex-piloto), me falava: “Bia, você 
está no limite entre o espetacular e o 
ridículo. É espetacular se anda bem; 
ganha corridas. E ridículo se você não 
anda, porque é um esporte masculino”. 
É como um homem no balé, as pessoas 
acabam ridicularizando um pouquinho. 
Isso melhorou muito nos últimos tempos. 
Hoje em dia me ajuda demais, porque eu 
sou diferente. Além de potencial, de ser 
uma pilota vitoriosa, tenho o diferencial 
de ser mulher e isso tem me ajudado na 
captação de patrocínio.

M&M — Você é a primeira pilota brasileira a 
despontar no cenário internacional em uma 
das principais categorias do automobilismo. 
Isso abriu portas nos patrocinadores?
Bia — A briga no automobilismo por pa-
trocínio é incrível, até por ser um esporte 
de alto custo. Mas, definitivamente, 
ajuda. Pelo fato de ser a primeira pilota 
brasileira, de ter ultrapassado várias bar-
reiras, hoje muita gente conhece a minha 
história, sabe o quanto eu lutei, o quanto 
gosto de fazer isso. Tenho patrocinadores 
há cinco anos comigo e essas pessoas 
foram muito importantes para que eu 
chegasse aonde cheguei. Fiquei muito 
orgulhosa de ter só grandes marcas me 
patrocinando na corrida do Brasil (Bia 
fez sua estreia na Fórmula Indy na 
São Paulo Indy 300, em março), como 
a Ipiranga, Monange, Bardahl, Semp 
Toshiba e Firestone. Isso me valoriza 
ainda mais.

M&M — Você atua diretamente na captação 
de patrocinadores?
Bia — No começo da carreira o “paitroci-
nador” foi muito importante, senão não 
ia ter jeito. Até que eu fui contratada por 
uma marca de chassis e de motor de kart. 
Eu ganhava tudo e melhorou muito. Mas 
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não beberam, propagando a direção res-
ponsável. A atitude e o posicionamento 
são muito importantes. Era complicado 
quando eles usavam o Kimi Raikkonen, 
que bebia demais.

M&M — Tem algum tipo de restrição em 
relação aos patrocinadores?
Bia — Acho que não. Sinto-me muito feliz 
e orgulhosa porque estou abrindo um 
novo segmento no automobilismo. Hoje 
eu sou patrocinada pela Monange, que 
nunca patrocinaria um piloto homem, 
porque não tem nada a ver. Essas marcas 
femininas de hidratante, de maquiagem, 
comigo podem estar no automobilismo. 
Algumas marcas prezam a mulher guer-
reira, trabalhadora, apaixonada pelo que 
faz, muito parecida comigo, então tem 
sido bacana. Eu nunca tive problema 
com uma marca que fosse ruim ou pro-
posta de uma marca que tivesse algum 
atributo negativo.

M&M — Troca de canal na mesma velocidade 
que corre ou gosta de assistir a comer-
ciais?
Bia — Vejo TV, mas recentemente não 
tenho acompanhado muito. Algumas 
propagandas eu gosto de ver, são en-
graçadas, mas geralmente aqui em 
casa quando vejo TV é com a família 
e, muitas vezes, as pessoas colocam 
no mute para conversar. Tem alguns 
comerciais muito barulhentos, com 
pessoas gritando. Não sou muito de 
ficar mudando de canal, assisto aos 
comerciais numa boa.

M&M — Tem algum comercial ou anúncio que 
tenha a marcado?
Bia — O que me marcou muito foi aquele 
do Banco Nacional para o Natal que ti-
nha a brincadeira das crianças cantando 
“Quero ver você não chorar”... Sempre 
que chegava o Natal eu esperava por 
aquela propaganda porque achava o má-
ximo! O garotinho estava atrasado para 
o concerto de música e ia de bicicleta. 
Enfim, eu adorava o comercial (criado 
pela MPM), achava o máximo, não sei 
por quê. Tem vários engraçados, mas o 
que me marcou mesmo foi esse, lembra 
a minha infância.

hoje em dia, o André Ribeiro, o Augusto 
Cesário (empresários) e eu trabalhamos 
juntos nessa parte de captação. O André, 
um grande marqueteiro, empresário e 
dono de concessionárias, soube me expor 
aos patrocinadores; então eu sempre tive 
muito contato. Eu geralmente faço o pri-
meiro contato, até porque a pessoa quer 
me conhecer. Depois de anos de apren-
dizado, hoje me dou super bem com isso, 
adoro interagir com os patrocinadores e 
com os fãs. 

M&M — Qual sua relação com as marcas após 
a assinatura de contrato. Participa de muitas 
ações de marketing?

M&M — Já participou de campanhas publi-
citárias?
Bia — Já fiz algumas campanhas para 
a Samsung, para o site da empresa, e 
fiz uma ação para a Audi neste ano. A 
mulher hoje tem um poder de compra de 
carros muito grande. Ela decide o carro 
da família inteira. A Audi me usou para 
um evento em Interlagos no qual as mu-
lheres tiveram a chance de ter um curso 
de direção defensiva. Era um evento 
específico para mulheres. Já houve vários 
convites, mas nem todos deram certo.

M&M — Qual sua opinião sobre bebidas al-
coólicas patrocinarem eventos esportivos, 

Bia — O patrocínio mudou muito de al-
gumas décadas para cá. Antigamente, 
era aquela exposição de marca: colo-
cava a marca lá no carro e no piloto e 
acabou. Hoje em dia o piloto tem de se 
especializar em coisas fora da pista. 
Precisa falar bem, se posicionar bem, 
ter conhecimentos gerais — porque 
tem de dar palestras, interagir com 
os torcedores, fãs e patrocinadores. 
Eu, por exemplo, faço várias ações — 
seminários, palestras, appearances e 
eventos. Fora da pista o trabalho, às 
vezes, é muito maior que dentro da 
pista (risos).

equipes e atletas?
Bia — Acho que é uma coisa normal, já que 
tem um histórico muito grande. Tanto o 
cigarro quanto a bebida sempre tiveram 
aquele glamour social, e o automobilismo 
é um esporte muito glamoroso. Mas é 
preciso responsabilidade. Marcas como a 
Diageo, com a Johnny Walker, e a Schin-
cariol, que me patrocinou, sempre preza-
ram essa parte do “Se beber, não dirija”, 
até utilizando o piloto como exemplo. A 
Diageo pega os pilotos da McLaren, Lewis 
Hamilton e Jenson Button, faz evento 
do uísque Johnny Walker, e os próprios 
pilotos levam as pessoas embora porque 

Para Bia Figueiredo, é preciso responsabilidade para empresas de bebida alcoólica patrocinarem pilotos: 
“Marcas como a Diageo, com a Johnny Walker, e a Schincariol sempre prezaram pelo ‘Se beber, não dirija’”
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