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Um esporte barato, um 
mercado que consome e um 
segmento  em franco cresci-
mento. Misturando tudo, o 
resultado é uma grande oportu-
nidade para as marcas. Essa é a 
realidade do mercado profissio-
nal de corridas de rua, que em 
2011 promete ocupar os finais 
de semana de cerca de cinco 
milhões de brasileiros.

Esse avanço do esporte 
começou a chamar a atenção 
de grandes empresas durante 
a última década e, com isso, 
datas para os eventos e para 
a realização de circuitos se 
tornaram escassas. “Esse movi-
mento fez com que as empresas 
disputassem espaço nos finais 
de semana para a realização das 
corridas, mas o mercado exigiu 
que essa concorrência fosse 
saudável, pois quanto mais mar-
cas melhor para as corridas”, 
destaca Hélio Takai, diretor 
da HT Sports, que organiza 
há sete anos o Circuito Caixa.

Além das marcas, outros 
beneficiados são as cidades 
que realizam as provas. O apoio 
em infraestrutura, segurança 
pública, saúde, logística de 
trânsito, entre outros itens, não 
sai de graça: segundo pesquisa 
da Euromonitor International, 
só a Maratona Internacional de 
São Paulo atraiu cerca de 20 mil 
pessoas em maio de 2009. 

Do total arrecadado na cor-
rida, 70% fica na cidade-sede 

Marcas suam para entrar na prova
Segmento de corridas de rua deve crescer em 2011 e atrai a atenção de grandes empresas
Arthur Quezada

do evento, devido aos gastos 
com hospedagem, alimentação, 
transporte, lazer e compras. 
Considerando esses mercados 
agregados, estima-se que a re-
ceita direta das corridas de rua 
chega a R$ 3 bilhões no ano. 

A largada para a temporada 
2011 acontece já no final deste 
ano, mais precisamente no dia 
31 de dezembro, com a Corrida 
Internacional de São Silvestre. 
A prova, considerada uma das 
maiores do Brasil, com cerca de 
20 mil participantes, conta com 
patrocínio e apoio de grandes 

No Brasil, as menores cor-
ridas têm uma grande empresa 
como patrocinadora, que ajuda 
tanto na divulgação como na 
organização. Na maioria dos 
casos, essa empresa adquire o 
naming rights (o nome da pro-
va), como é o caso do Circuito 
das Estações Adidas 2010, da 
Corrida de Rua Mizuno, da Fila 
Night Run, do Circuito Caixa 
entre outros.

O Circuito Caixa, por exem-
plo, é o modelo que deu certo 
neste tipo de prova. Há oito anos 
na ativa, o evento é organizado 
pela HT Sports e conta com dez 
etapas em sete Estados. Além 
da Caixa Econômica Federal, 
detentora do patrocínio máster 
e do naming rights, outras em-
presas apoiam o evento, como 
Centauro, Marathon, Unimed 
e Unilever.

Um problema de nome
As sete provas impactam por 

ano cerca de 50 mil pessoas. Para 
Hélio Takai, diretor da HT Sports, o 
fato de o nome do circuito perten-
cer a uma empresa não interfere 
no patrocínio e apoio de outras. 
“Ano a ano, as empresas estão cada 
vez mais interessadas em investir, 
independentemente do nome do 
circuito”, explica.

A pergunta que fica é: por que 
as grandes maratonas brasileiras 
não comercializam naming rights? 
Grandes corridas fora do país 
mostram que a comercialização do 
direito sobre o nome é possível e 
rentável. A World Marathon Majors 
(associação das maiores corridas 
do mundo) é um bom exemplo. Das 
cinco maiores maratonas, quatro 
comercializaram o nome – Virgin 
London, Real Berlin, Bank of Ame-
rica Chicago e ING New York City 
Marathons. 

Segundo Glenn Latimer, se-
cretário geral da World Marathon 
Majors, desde 1980 o sistema de 
naming rights é usado pela Marato-
na de Londres – como a ADT Lon-
don Marathon, hoje patrocinada 
pela Virgin. “As maratonas lucram 
bastante com a venda do naming 
rights, que contempla também uma 
lista de benefícios para a empresa 
que patrocina desta forma os even-
tos”, comenta.

Já Thadeus Kassabian, diretor 
da Yescom, garante que, para a 
maioria das provas, há essa pos-
sibilidade, mas em determinados 
eventos isso não é possível. “Não 
vejo a São Silvestre, por exemplo, 
utilizando naming rigths, porque 
perderia a identificação da prova. 
Mas em outras que levam nomes 
de cidades não haveria problema. 
Estamos de portas abertas quanto 
a isso”, garante. 

marcas, como Caixa, Oi, Wizard 
e Sedex (com as cotas máster), 
além de Gatorade, HCor e Café 
3 Corações (cotas de apoio). 

A competição, que acontece 
desde 1925, é organizada pela 
Fundação Cásper Libero, com 
apoio da prefeitura de São Pau-
lo e do governo do Estado. Em 
2006, a corrida se tornou tão 
grande que a Gazeta terceirizou 
o serviço de gerenciamento de 
marcas e patrocínios contra-
tando a Yescom, empresa espe-
cializada em gerenciar eventos 
esportivos. 

O processo de elaboração 
da São Silvestre dura os 12 
meses do ano. Segundo Júlio 
Deodoro, superintendente da 
Gazetaesportiva.net e diretor 
da São Silvestre, esse processo 
foi fundamental e necessário. 
“A corrida se tornou grande 
demais, com muita gente par-
ticipando e muitas empresas 
interessadas em investir. Nós 
da Gazeta cuidamos da parte 
de logística e deixamos para os 
outros a organização das cotas 
e das empresas”, explica. 

No que se refere à mídia, a 

Rede Globo detém os direitos 
de transmissão e de comer-
cialização de cotas, que são as 
mesmas da corrida. “O fato de 
a prova contar com transmis-
são na íntegra em TV aberta 
também chama a atenção das 
empresa”, analisa Deodoro. A 
TV Gazeta também transmite o 
evento e o site gazetaesportiva.
net tem exclusividade na web. 

Crescimento
Ao longo do ano, corridas 

pontuais e grandes circuitos 
são bancados por diversas 
marcas, que obtêm retorno 
significativo  de exposição. Den-
tre as provas mais importantes 
do Brasil estão a Meia Maratona 
de São Paulo, Maratona Inter-
nacional de São Paulo, Meia 
Maratona do Rio de Janeiro, 
Volta Internacional da Pampu-
lha e Corrida Internacional de 
São Silvestre.

Para Thadeus Kassabian, 
diretor da Yescom, hoje o mer-
cado de corridas de rua profis-
sional cresceu, pois as marcas 
e os consumidores viram nas 
maiores maratonas uma opor-
tunidade para criar outras 
provas. “Esse boom de mercado 
começou com as corridas maio-
res. Nesse momento, muita 
gente se interessou em investir 
e hoje as corridas são um espor-
te popular. Nossa estimativa é 
que o segmento cresça 10% em 
2011”, avalia. 

Circuito Caixa: provas impactam 50 mil pessoas por ano

Novos Rumos
A Asics também está investin-

do no mercado de corridas de rua. 
Nas últimas semanas a companhia 
de material esportivo lançou o 
circuito Golden Four, conjunto 
de quatro meias maratonas que 
passarão por Belo Horizonte, Bra-
sília, Rio de Janeiro e São Paulo 
em 2011. 

O projeto terá investimento 
inicial de US$ 3 milhões. A marca 

espera consolidar a presença 
no Brasil, já que está no País 
há apenas quatro anos. A ex-
pectativa da Asics é contar com 
cinco mil corredores no Rio de 
Janeiro e em São Paulo e três mil 
em Belo Horizonte e Brasília. As 
corridas serão feitas em datas 
distintas: 26 de junho (Rio de 
Janeiro), 17 de julho (Belo Ho-
rizonte), 7 de agosto (São Paulo) 
e 6 de novembro (Brasília). (AQ)

Corredores na São Silvestre: receita das corridas de rua chega a R$ 3 bilhões no ano
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