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CAMINHO 
Grupo Petrópol is segue 

fó rmu la adotada por 
seus concorrentes há 

anos, investe no esporte 
e consegue retorno 

positivo de míd ia para 
suas diferentes marcas 

undado em 1994, o grupo Petrópolis tem 
trajetória breve em comparação com 
seus principais concorrentes no segmen
to de bebidas. A mesma lógica pode ser 

aplicada também para o investimento da empresa 
no esporte. Rivais possuem histórias ricas de as
sociação à atividade física - a Coca-Cola apoia 
os Jogos Olímpicos desde 1928, e a Brahma 
acompanha os principais astros de futebol desde 
o ano em que o Petrópolis foi fundado, por exem
plo. Ainda que tenha chegado depois e apostado 
num segmento exaustivamente usado pelas rivais 
em temporadas anteriores, a empresa que detém 
marcas como Itaipava, Crystal e TNT conseguiu 
chamar grande atenção nos últimos dois anos. 

A estratégia do grupo Petrópolis para atrair 
holofotes no esporte começou com uma ousada 
aposta na quantidade. A companhia fechou uma 
série de contratos de pequeno porte, sobretudo no 
automobilismo e, depois, comprou espaço em mí
dia de grandes eventos (Copa do Mundo de 2010, 
na Bandeirantes, e Jogos Olímpicos de 2012, na 
Record). No entanto, nenhuma dessas investidas 
conseguiu tanta atenção da mídia quanto um pa
trocínio pontual aos carros da equipe Brawn para 
o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2009. 



O grupo escolheu a cerveja Itaipava para estampar os carros da Brawn, escu-
deria que contava com os pilotos Jenson Button, da Inglaterra, e o brasileiro Rubens 
Barrichello. Dias depois de o negócio ter sido concluído, em setembro passado, a com
panhia anunciou um incremento de investimento, comprou mais espaços nos bólidos 
e aproveitou a corrida para lançar no mercado um novo produto: o energético TNT. 

Entre patrocínio e ativação, a Petrópolis gastou US$ 2 milhões apenas com uma 
corrida. O investimento pode ser considerado alto para apenas um fim de semana, 
mas o retorno dessa ação foi uma das bases para fortalecer a aposta da companhia 
no segmento esportivo. Levantamento feito a pedido da empresa mostrou retorno es
pontâneo de R$ 50 milhões em mídia, apenas com treinos e eventos que precederam 
a corrida. Na prova, a Brawn assegurou o título de construtores, e Button conquistou a 
taça de pilotos da Fórmula 1 de 2009. E tudo isso com um patrocínio que não estava 
nem previsto quando o ano começou para a empresa, em meio a receio de crise. 

"Foi uma oportunidade que surgiu. Nós analisamos e efetivamos a parceria por
que sentimos que há um retorno muito forte de imagem de marca, uma repercussão 
muito positiva no Brasil", explica o gerente de marketing corporativo e relações com o 
mercado do grupo, Douglas Costa, responsável pelos contratos de patrocínio. 

O reflexo foi imediato. O grupo Petrópolis não divulgou os números consolidados 
sobre o retorno de mídia do patrocínio à Fórmula 1 no ano passado, mas ficou posi
tivamente surpreso com a repercussão - o site "Fórmula Money", especializado em 
análises de mercado, apontou lucro de 85% sobre o que foi investido. Com os títulos 
da Brawn e de Button, as marcas da companhia apareceram até fora do Brasil, onde 
a empresa nem tem negócios atualmente. O início vitorioso e o retorno fizeram com 
que fosse impensável montar o plano de comunicação do TNT sem pensar em esporte. 

Em outubro de 2009, pouco depois da Fórmula 1, o grupo Petrópolis fez um 
lançamento oficial do TNT. Investiu R$ 1 milhão e montou um time de atletas patroci-



nados pela marca, com presenças como o campeão olímpico e mundial César Cielo, 
as gêmeas Bia e Branca Feres, o judoca Flávio Canto e 13 representantes de esportes 
radicais, numa clara afronta à Red Bull, líder de mercado no país. 

A comunicação baseou-se no conceito "existem dois tipos de atletas: os que 
competem e os que detonam". Os ângulos usados em fotos e vídeos privilegiaram 
imagens de baixo para cima, como forma de ressaltar a grandeza dos esportistas 
escolhidos pela marca. O grupo de atletas patrocinados pelo TNT sedimentou a com
panhia no esporte e abriu caminho para uma ampliação contundente em 2010. 

O gosto pelo esporte cresceu a ponto de o grupo Petrópolis resolver destinar ao 
marketing esportivo uma fatia em torno de 15% de sua verba de marketing, que está 
na casa dos R$ 60 milhões neste ano. O valor é até 40% superior ao da temporada 
anterior e foi suficiente para a companhia estabelecer contratos nas três principais 
categorias do automobilismo nacional: GT Brasil, Stock Car e Fórmula Truck. 

"Nós começamos a investir no automobilismo dois anos atrás. Desde então, 
sentimos que havia oportunidade para trabalhar nossas marcas nessa área. Temos 
crescido muito desde então. No ano passado, tivemos um patrocínio à equipe Brawn 
no GP do Brasil de Fórmula 1. Isso abriu muitas portas, colocou muita gente em con
tato conosco e funcionou como um incentivo a mais para aumentarmos a aposta no 
segmento do automobilismo", conta Costa. 

Em fevereiro de 2010, o grupo Petrópolis anunciou patrocínio a um grupo de 17 
pilotos espalhados pelas três categorias nacionais de automobilismo. Além disso, fe
chou cota de title sponsor de duas equipes da Copa Caixa Stock Car (Itaipava Racing 
Team e Crystal Racing Team) e da Itaipava GT Brasil. A lista de investimentos do 
grupo ainda conta com aportes à Stock e à Fórmula Truck, categoria em que a equipe 
Volkswagen também é patrocinada pela companhia. E no fim do ano, o Petrópolis 
pode fazer nova investida na Fórmula 1 (veja matéria na página ao lado). 



Companhia 
prepara volta à Fórmula 1 

Uma das grandes apostas da cerve
jaria Petrópolis para este ano é a Fór
mula 1. Animada com o resultado da 
temporada 2009, quando fechou com 
a escuderia Brawn para o GP do Bra
sil, a companhia pretende retornar à 
categoria. Contudo, o investimento 
só será feito depois que o cenário da 
disputa estiver mais definido. 

O que ficou claro para a Petrópolis 
é que o resultado da Brawn influen
ciou no retorno do ano passado. A 
empresa investiu US$ 2 milhões (R$ 
3,4 milhões) para colocar as marcas da 
cerveja Itaipava e do energético T N T 
na equipe em sua corrida mais vitorio
sa. Graças aos resultados da prova no 
Brasil, a escuderia assegurou o título 
do mundial de construtores de Fór
mula 1. E Jenson Button, um de seus 
pilotos, faturou a disputa individual. 

A Petrópolis não revela números 
exatos do retorno de mídia sobre o 

investimento. Mas divulgou, ainda no 
ano passado, que conseguiu um espa
ço superior ao valor investido antes 
mesmo de a prova do Brasil acontecer 
(somadas apenas as aparições em even
tos e treinos). O que mais empolgou a 
companhia, porém, foi a associação de 
suas marcas com a vitória da Brawn. 

"Eu recebi uma ligação de uma 
pessoa que estava na Europa e viu as 
nossas marcas em uma imagem da 
Brawn campeã. Esse retorno é algo 
intangível, mas que nos deixou muito 
empolgados", conta Douglas Costa, 
gerente de marketing corporativo e 
relações com o mercado da cervejaria. 

O aporte da companhia à Fórmula 
1 será definido no segundo semestre. 
A ideia é esperar que a disputa este
ja mais delineada e investir na equi
pe que tiver mais chances de títulos. 
Como o foco é o mercado interno, 
um patrocínio anual foi descartado. 

Com essa significativa quantidade de patrocínios no automobilismo, o grupo Pe
trópolis consegue explorar diferentes meios para ações de relacionamento nesse seg
mento. 0 foco é bem diferente do time mantido pelo energético TNT, cujo contrato tem 
validade até os Jogos Olímpicos de 2012, com possibilidade de extensão por mais um 
ciclo olímpico e clara busca por visibilidade a partir do desempenho esportivo dos atle
tas. Antes mesmo dos resultados desse primeiro contrato, a companhia já faz planos 
para ampliar também a quantidade de atletas que integram o grupo de patrocinados. 

Ligar bebidas ao esporte pode não ser um caminho novo, mas o caso do Petrópo
lis mostra que o tempo não fez com que essa deixasse de ser uma rota lucrativa. 

Text Box
Fonte: Máquina do Esporte, São Paulo, ano 2, n. 11, p. 16-19, 2010.




