


provas da Fórmula Indy, a mais tradi-
cional categoria do automobilismo 
americano. Para cada uma, convidam 
possíveis clientes de seus produtos 
para um encontro que em nada se asse-
melha às reuniões formais a portas 
fechadas. Durante três dias, os empre-
sários americanos são "mimados" com 
produtos brasileiros - que vão de cafés 
especiais a amostras de vestuário -, 
comida farta e um acesso privilegiadís-
simo aos carros e ídolos da categoria. 
E, claro, falam sobre negócios. "Deu 
tão certo, que há outros países interes-
sados em fazer o mesmo", disse à 
DINHEIRO Terry Angstadt, presiden-
te comercial da IndyCar Series, orga-
nizadora da categoria. 

Embora novo na cultura empresa-
rial brasileira, usar eventos esportivos 
como forma de estreitar relaciona-
mentos com possíveis clientes é tática 
conhecida dos americanos. "Você con-
vida quem está interessado, sem o 
risco de entediá-lo", afirma Stephen 
McMichael, vice-presidente de vendas 
da Ferrara Pan Candy Co., uma das 
maiores fabricantes de doces dos 
Estados Unidos e dona de um concor-
rido camarote no States Center, casa 
do time de basquete Chicago Bulls. 
McMichael foi um dos representantes 
de 47 empresas americanas convida-
das para acompanhar de 
perto as 500 Milhas de 
Indianápolis, a prova mais 
importante da Indy, que 
aconteceu em 29 de maio. 
Há cinco anos, a Ferrara 
importa caramelos da 
carioca Embaré para 
revendê-los a redes como a 
Walgreens, com 8,2 mil 

pontos de venda no país. Na Indy, 
McMichael fechou contrato para a 
compra de 12 contêineres de gulosei-
mas de outra empresa do setor, a 
Rielan, fabricante de balas, de Rio 
Claro (SP), no valor de US$ 600 mil. 

Resultados como esse, de peque-
nos negócios que acabam multiplican-
do a carteira de clientes, têm aumen-
tado pela participação das missões 
empresariais na Fórmula Indy, orga-
nizadas pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). Iniciado 
em 2009, o projeto já levou 237 expor-
tadores para as corridas da categoria e 
gerou US$ 830 milhões em negócios 
até o ano passado. Para este ano, a 
expectativa é de US$ 700 milhões. 
Desde 2010, nas corridas da Fórmula 
Indy, as empresas do setor têxtil 
começam a colher frutos da aproxi-
mação com os americanos. A Macy's, 
uma rede de 600 lojas de departa-
mento espalhadas pelo EUA, vai 
expor durante oito meses uma cole-
ção brasileira. "As corridas têm nos 
ajudado a acessar os mercados menos 

tradicionais dos Estados Unidos", diz 
Sílvia Pierson gerente operacional da 
Apex-Brasil nos Estados Unidos. 

Além de propiciar negócios, a Indy 
também tem se transformado num 
importante canal de divulgação de 
marcas brasileiras. O projeto, cujo 
intuito principal era divulgar o etanol 
brasileiro, que desde 2009 abastece os 
carros de corrida, ampliou o leque de 
setores com visibilidade para os fãs do 
automobilismo. O carro do piloto bra-
sileiro Tony Kanaan expõe, a cada cor-
rida, marcas de setores envolvidos no 
projeto. Em Indianápolis, ele tinha um 
selo "Brazilian Beef", que promove a 
carne brasileira. Tudo isso, é claro, tem 
um custo. Neste ano, o governo brasi-

leiro está investindo US$ 12 
milhões em patrocínios na 
Fórmula Indy, razão pela 
qual os convidados são pre-
senteados com o privilegia-
díssimo trânsito pelos 
autódromos da categoria. E 
eles parecem retribuir os 
mimos comprando os pro-
dutos brasileiros. 
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