
Além da linha de chegada
Marcas participam de corridas de rua para fazer negócios que já alcançam a marca de R$ 5 bilhões

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br

Executivos brasileiros ligados ao
marketing suam a camisa pa-

ra garantir um lugar no pelotão de
elite dos negócios. Neste caso, a
pressa não é para garantir um qui-
nhão nas oportunidades à frente,
mas para assegurar presença nas
principais corridas de rua, prática
que ganha adeptos ano a ano e já
pode ser considerada uma autên-
tica obsessão corporativa, como
ferramenta do marketing de re-
lacionamento e espaço para ne-
tworking dos praticantes.

Segundo dados da MSI Sports,
consultoria especializada em ma-
rketing esportivo, a corrida é a
modalidade do atletismo mais
praticada pelos presidentes de
empresas, com 17% da preferên-
cia, seguida da maratona (4%) e
das caminhadas (6%). "A tendên-
cia começou na década de 90, e
hoje concentra as melhores chan-
ces de crescimento do setor" diz
Armando Santos, diretor executi-
vo da ONG Corpore, o maior gru-
po de corredores da América La-
tina, com mais de 300 mil atletas
cadastrados.

As estatísticas são embaladas
por corredores como Giovani De-
cker, vice-presidente executivo
da Asics Brasil, que regularmente
troca a gravata pelo tênis. Aos 37
anos, o empresário participou de
mais de cem provas desde 2004,
entre elas as maratonas de Nova
York, em 2007, Porto Alegre, em
2008, e a de Tóquio, em 2009. "Vou
correr novamente na maratona de
Nova York, no próximo mês de no-
vembro" antecipa Decker, um dos
seis milhões de corredores ama-
dores existentes hoje no Brasil.

Essa multidão de adeptos avan-
ça a um ritmo de mais de 25% ao
ano, calcula a Federação Paulista de
Atletismo (FPA), fazendo das cor-
ridas de rua o segundo esporte do
brasileiro, atrás somente do futebol.

Especialistas do setor estimam que as
corridas de rua movimentem cerca de
R$ 5 bilhões em negócios ligados ao tu-
rismo e ao consumo de produtos espor-
tivos no Brasil. Em 2009, o pedestrianis-
mo, nome oficial da modalidade, repre-
sentou 7% dos R$ 50 bilhões movimen-
tados pela indústria do esporte, segundo
a Crowe Horwath.

Como um "coelho" a própria Asics pu-
xa o ritmo do mercado com investimen-
to anual estimado em aproximadamente
R$ 5 milhões, entre patrocínios de provas
e corridas proprietárias, ou seja, criadas
pela própria marca. Uma delas estreou
no domingo, 26, no Rio de Janeiro, abrin-
do o Golden Four Asics, circuito de qua-
tro meias-maratonas, com percursos de

Pão de Açúcar: há 18 anos, o grupo patrocina corridas como a Maratona de São Paulo

21 quilômetros cada. A próxima cidade a
receber o evento será Belo Horizonte, no
dia 17 de julho, seguida de São Paulo, no
dia 7 de agosto, e de Brasília, no dia 6 de
novembro. Somadas as quatro provas, a
Asics deverá reunir um público aproxi-
mado de 14 mil corredores.

"A operação brasileira é a única da Asics
no mundo com uma série de corridas pró-
prias" orgulha-se Andréa Longhi, geren-
te de marketing da marca, que apoia um
total de 17 eventos ao ano no País. Mun-
dialmente, a Asics patrocina 48 corridas,
entre elas, a cobiçada Maratona de Nova
York, que em 2010 teve uma procura de
200 mil pessoas. Desse total, no entan-
to, somente 45 mil conseguiram se ins-
crever, movimentando cerca de US$ 260

milhões na cidade. A marca estampa ain-
da a sua marca na Maratona de Tóquio,
no Japão, que registra procura de 320 mil
corredores, com vagas para apenas 32 mil
participantes.

O impacto econômico da Meia-Mara-
tona da Cidade de São Paulo, por exem-
plo, ocorrida no domingo, 19, foi de R$ 6,5
milhões, em 2009, com gastos de aproxi-
madamente 15 mil corredores, divididos
entre itens esportivos (54%), treinamen-
to (29%), transporte (8%), alimentação
(4%), turismo (3%) e hospedagem (2%),
segundo estimativas da organizadora do
evento, a Corpore.

A Maratona da Cidade do Rio de Janei-
ro, marcada para o dia 17 de julho — com
20 mil inscritos nas modalidades maratona

de 42 quilômetros meia-maratona
de 21 quilómetros e family run de
6 quilómetros —, repete quase o
mesmo valor. Realizado pela Dre-
am Factory Sports, agência espe-
cializada em marketing esportivo,
o evento cresceu 25% em volume
de inscrições, distribuiu R$ 221,9
mil em premiação e obteve fatura-
mento de R$ 6 milhões, em 2010.

"As marcas ganham novos pra-
ticantes, enquanto os atuais se fi-
delizam. Há também uma inci-
dência maior na compra de pro-
dutos inovadores, como tecidos
especiais, solados de tênis que pri-
vilegiam performance ou evitam
lesões" analisa Clarisse Setyon,
coordenadora do curso de gestão
de negócios do entretenimento da
ESPM (Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing).

Comparadas aos resultados in-
ternacionais, as estatísticas brasi-
leiras sinalizam uma extensa dis-
tância ainda a percorrer, apesar
do evidente sprint inicial. E fôle-
go não falta para explorar outros
nichos ligados ao segmento. A Mi-
zuno é outra forte competidora,
que tem apresentado um desem-
penho digno de campeão.

Equipamentos
A marca japonesa, que no Bra-

sil pertence a Alpargatas, acaba
de lançar o Wave Prophecy, o tê-
nis de corrida mais avançado da
Mizuno, posto antes ocupado pe-
lo Wave Creation 12. Resultado
de sete anos de pesquisas, o pro-
duto possui uma placa estendida
do calcanhar até a ponta dos pés,
capaz de impulsionar o corredor
a cada passada. É uma das prin-
cipais apostas da marca. "Espera-
mos crescer entre 35% e 40% em
faturamento em 2011" diz Rogé-
rio Barenco, gerente da Mizuno
no Brasil. A marca pretende lan-
çar outros cinco ténis para corri-

da de rua ainda em 2011.

A marca investe também em novas
provas. Neste ano, inaugurou o Circuito
10 Miles Series, além de patrocinar o W/
Run, com corridas voltadas para mulhe-
res. E o Circuito Athenas, composto por
três etapas com distâncias progressivas.
"O mercado de running deve ganhar mi-
lhares de corredores nos próximos anos"
prevê Barenco, para quem o boom atual
resulta da busca por qualidade de vida.
"Correr é um esporte simples e democrá-
tico. Requer pouco equipamento e inves-
timento. E pode ser praticado sozinho,
em locais públicos" resume o executivo.

A dianteira do mercado brasileiro de
tênis de corrida é dos japoneses. Asics e
Mizuno dividem lugar no degrau mais alto



Rogério Barenco, da Mizuno: expectativa de crescer de 35% a 40% em 2011

do pódio. Ambas se intitulam como líde-
res do segmento de running performance,
com índices aproximados de 50% e 38%,
respectivamente, segundo dados forne-
cidos pelas próprias empresas.

A americana Nike e a alemã Adidas
também estão no pelotão de elite. Des-
de 2003, a Nike investe em corridas nos
mais diversos formatos, incluindo provas
curtas (entre 5 quilômetros e 10 quilôme-
tros) e percursos voltados ao público fe-
minino, como o Circuito Vênus, até cor-
ridas de revezamento, com 600 quilóme-
tros, ligando São Paulo e Rio. "O papel das
corridas como evento social é inquestio-
nável" reconhece Tiago Pinto, diretor de
marketing da Nike do Brasil. Pinto con-
ta que a marca, fundada pelo corredor e
treinador de atletismo Bill Bowerman,
ainda na década de 60, busca potencia-
lizar esses relacionamos por meio de di-
versas ações também nas redes sociais.

A Adidas, por sua vez, patrocina a más-
ter do Circuito das Estações, prova que
passou de quatro etapas e 12 mil parti-
cipantes para 28 etapas e 150 mil corre-
dores, um aumento de mais de dez vezes
em cinco anos. Sem revelar cifras, a mar-
ca alemã projeta a mesma evolução nas
vendas de s*eus produtos. "As corridas já
dividem verba com o futebol no nosso
mix de investimentos ligados ao esporte"
garante Paulo Ziliotto, gerente de comu-
nicação da marca. A estratégia é investir
em corridas menores, mas com foco em
performance, tendência que desencadeou
o fenómeno das assessorias esportivas.

De iniciantes a maratonistas
"As pessoas procuram cada vez mais

uma rotina de atividade física, capaz de
melhorar o seu condicionamento, in-
dependentemente da sua idade ou do
seu passado esportivo" diz Marcos Pau-
lo Reis, dono da MPR Assessoria Espor-
tiva, que treina mais de 1,2 mil pessoas,
principalmente executivos. Patrocinado
pela Adidas, Reis trabalha com clientes
dos mais variados perfis, de iniciantes a
maratonistas.

Calçado na tradição, o Grupo Pão de
Açúcar é outro símbolo das corridas de
rua. A marca criou a primeira prova de
revezamento, há 18 anos, a Maratona Pão
de Açúcar de Revezamento de São Paulo,
considerada uma das maiores corridas de
rua da América Latina. A próxima edição
acontecerá no dia 18 de setembro. Deve-
rá reunir cerca de 30 mil atletas. O grupo
de Abílio Diniz, ele próprio um esportis-
ta inveterado, patrocina ainda a Marato-
na de São Paulo. O evento começou em
1995, com mil inscritos. Atualmente ul-

trapassa a marca dos 20 mil.
As maratonas de Fortaleza, Rio de Ja-

neiro e Brasília também estão contem-
pladas na verba da empresa, que desti-
na 10% do total do seu budget para os
esportes. O Grupo Pão de Açúcar tem a
sua marca associada ainda a duas corri-
das infantis, além de patrocinar um total
de 23 atletas, como Fabiana Murer, única
brasileira a ganhar uma medalha de ou-
ro no Mundial Indoor de Atletismo, mas
também Vanderlei Cordeiro e Marilson
dos Santos. "Vamos inaugurar neste ano
um centro olímpico para aprimoramen-
to de performance, em São Paulo" con-
ta Renata Gomide, gerente de marketing
esportivo da empresa.

Do varejo para os bancos, a Caixa Eco-
nómica Federal largou com investimen-
to de R$ 62,1 mil, em 2001, e hoje chega
com aporte da ordem de R$ 19,64 milhões,
consagrando-se como a maior patroci-
nadora do atletismo brasileiro. O banco
público participa de quase cem das 450
corridas oficiais existentes hoje no Bra-
sil, como a Corrida da Ponte Rio-Niterói
(RJ), Circuito de Corridas Caixa, Meia-
Maratona Internacional de Brasília, Vol-
ta Internacional da Pampulha (MG) e a
tradicional Corrida Internacional de São
Silvestre (SP).

"Queremos estimular o esporte desde
a infância, reforçando valores ligados à vi-
tória, esforço, desafio e superação, além
de qualidade de vida e saúde" diz Simo-
ne Castelo Branco, gerente executiva de
marketing esportivo da Caixa Económi-
ca Federal.

O incentivo é feito por meio do Circui-
to de Maratoninhas Caixa e do programa
Heróis Olímpicos, que permite às novas
gerações conhecer a história do atletismo,
preservando a memória de campeões, co-
mo Joaquim Cruz, Robson Caetano, Clau-
dinei Quirino, André Domingos, Nelson
Prudêncio, Vanderlei Cordeiro e Claudio
Roberto Souza, entre outros.

A estratégia visa promover a inclusão
social, educação e a descoberta de novos
talentos. Estima-se que a Caixa alcance
um índice de adesão de novos correntis-
tas entre 3% a 4% a partir das ações feitas
durante as provas.

"Definitivamente, as corridas de rua
viraram negócio" resume Luiz Henri-
que Moreira Gullaci, professor de ma-
rketing dos MBAs da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). O especialista lembra que
as corridas de rua devem manter a sua
velocidade de crescimento, mas sempre
com base nas brechas deixadas pelo fu-
tebol, que no Brasil acumula recordes
ainda insuperáveis.

Tiago Pinto, da Nike: "0 papel das corridas como evento social é inquestionável"

Carlos Galvão, da Latin Sports: 33 corridas e duas competições de triathlon

Público maduro, de alta renda
A turma que fica atrás da linha

de chegada corre tanto quanto os
atletas para elevar cada vez mais
o nível de organização das provas.
"Ampliar a presença dos bancos
entre os patrocinadores é um dos
esforços capazes de aproximar
um pouco mais o Brasil das provas
internacionais", diz Rodolfo
Eichler, assessor de corridas de
rua da Confederação Brasileira de
Atletismo (Cbat). A Corpore cita
ainda o potencial de negócios para as
empresas de serviços, laboratórios
e indústrias. "Ainda não chegamos
nem na metade do caminho",
concorda Armando Santos.

"A distância do Brasil para as
provas internacionais deve diminuir
consideravelmente, dentro de dois a
três anos", diz Carlos Galvão, diretor
da Latin Sports.

A empresa organiza hoje 33
corridas e duas competições de
triathlon. Com patrocínio da Caixa
Econômica Federal, as três mais
novas corridas do portfólio da
Latin Sports — a meia-maratona
da Bahia (11/9) e as maratonas de
Santa Catarina (2/10) e de Curitiba
(20/11) — receberão um público de
aproximadamente 12,5 mil pessoas,
que devem movimentar um valor
estimado em mais de R$ 4 milhões.

A empresa organiza também as 25
etapas do Track&Field Run Series,
cujo impacto económico é avaliado
em R$ 5 milhões, além do Ironman
Brasil, prova de triathlon que leva
em torno de R$ 12 milhões para a
cidade de Florianópolis (SC).

Latin Sports, Dream Factory, 02,
Yescom, Spiridon e Corpore organizam
as principais corridas de rua do Brasil
atualmente, com o patrocínio e
apoio de diversas outras empresas,
como Olympikus, Light, Gatorade,
Fisk, Unimed, Antactica, Crystal,
TAM, Netshoes, Powerade, Walmart,
Samsung, Hospital do Coração, Café
Três Corações, Volkswagen, Oral-B,
Hospital A.C. Camargo, Laboratório
Libbs, entre outras.

Nos bastidores das corridas,
há rumores de que a Kraft Foods
e a Apple preparam a entrada no
segmento, prevista para 2012,
impulsionadas pela possibilidade de
aliar tecnologia à vida saudável. Esse
aglomerado de marcas aproxima
a sua imagem principalmente do
homem de meia-idade — na faixa
entre 35 e 59 anos — e classe média
alta, grupo que representa 81% dos
corredores no Brasil, segundo a
Crowe Horwath RCS, apontando para
o potencial de crescimento do setor
entre as mulheres.
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