
A receita da cidade de São Pau-
lo com a realização do GP Brasil
de Fórmula 1 não sofrerá impac-
tos pelo fato da corrida ocorrer
com um campeão já definido
para a temporada, o piloto ale-
mão Sebastian Vettel. Diferen-
te do que muitos previam, a ex-
pectativa é que sejam movimen-
tados R$ 250 milhões nesta se-
mana na capital paulista por
conta da realização do evento
no autódromo de Interlagos, se-
gundo levantamento da São
Paulo Convention & Visitors Bu-
reau (SPCVB). A verba supera
em 5% o faturamento da cidade
com a corrida no ano passado.

De acordo com Toni Sando,
superintendente da entidade
paulista, a corrida tem uma ex-
pectativa de receber 90 mil pes-

O Grande Prêmio de Fórmula 1
no Brasil atrai não só a atenção
dos amantes por automobilis-
mo como também todo o “cir-
co das marcas” com as empre-
sas aproveitando a grande visi-
bilidade do evento para promo-
ver seus produtos e serviços
das mais variadas formas. De
iniciativas tradicionais como
peças publicitárias na mídia, à
leilão de produtos utilizados pe-
los protagonistas do evento, as
ações são parte do grande in-
vestimento destinado ao auto-
mobilismo por empresas do
porte de Santander, Diageo,
Raízen e Grupo Schincariol.

Um dos patrocinadores da
Ferrari, o banco de origem espa-
nhola, por exemplo, tem no pi-
loto brasileiro Felipe Massa seu
grande garoto-propaganda nes-
ta semana. “São ações que dão
uma visibilidade muito grande
para a marca, pois a Fórmula 1 é
um dos eventos mais assistidos
em todo o mundo”, ressalta Fer-
nando Martins, vice-presiden-
te de marketing do Santander.

Além de utilizar o piloto em
eventos nos dias que antecede a
corrida de São Paulo, a institui-
ção financeira terá dois espaços
exclusivos dentro do autódro-
mo de Interlagos que serão utili-
zados como ferramenta motiva-
cional junto aos funcionários da
companhia e também para rela-
cionamento com clientes e par-
ceiros. “O GP Brasil tem força,
mesmo com o campeonato já de-
cidido, terá quase 100% de ocu-
pação”, afirma o executivo.

Parceria de décadas

Outra marca que tem tradição
na categoria mais nobre do auto-
mobilismo é a Shell, que é par-
ceira da Ferrari há 60 anos e es-
tará pela 25ª vez na corrida bra-
sileira. Na prova em São Paulo,
a marca será representada pela
primeira vez pela Raízen, joint-
venture formada após a negocia-
ção que integrou as atividades
com a Cosan. Só em ações em
categorias de Motorsport, a no-
va companhia destinará até
20% do investimento total de

R$ 110 milhões previstos para
ações de marketing.

“Nos últimos anos, temos
avançado no sentido de ter
uma plataforma de marketing
mais forte e robusta, muito liga-
da ao Motorsport”, afirma Leo-
nardo Linden, diretor de mar-
keting da Raízen.

Para aproveitar a visibilidade
do evento, a empresa realizará
uma promoção em seus postos
de gasolina de todo o Brasil para
a aquisição de uma camisa da
equipe italiana, além da realiza-
ção de diversas intervenções ur-
banas para atrair a atenção da
população para a marca. Entre
as iniciativas está um videoga-
me gigante que será projetado
na fachada de prédios da cidade
de São Paulo, réplicas em minia-
turas da Ferrari que rodarão pe-
las calçadas da capital paulista,
além de uma arte em grafite do
tradicional carro vermelho na
avenida 23 de Maio. “Temos vá-
rias coisas acontecendo para co-
locar todo mundo no clima da
F1”, afirma Linden.

Bebidas na velocidade

Já a companhia de bebidas Dia-
geo promove a tradicional mar-
ca de uísques Johnnie Walker
através do patrocínio à equipe
McLaren. Para reforçar a mar-
ca junto ao público consumi-
dor da bebida, a empresa reali-
zou um leilão de produtos utili-
zados e autografados pelos pilo-
tos da escuderia inglesa, como
capacetes, luvas e macacão.
Os lances iniciais variaram de
R$ 300 a R$ 9 mil e os valores
serão revertidos para o paga-
mento de táxi para os paulista-
nos. A iniciativa integra a estra-
tégia da empresa denominada
“Piloto da Vez”, que visa evi-
tar a direção após o consumo
de bebidas alcoólicas.

Já a Schincariol, que patroci-
na o evento pela oitava vez se-
guida, realizou dois concursos
culturais junto aos consumido-
res onde distribuiu ingressos
para a corrida em ação para
promover a marca Nova Schin.
Segundo a companhia, mais
de 500 convites foram distri-
buídos pela marca por meio
das duas ações. ■
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Marcas disputam
pole positionnaF1

Evento gera R$ 250
Receita da cidade de São Paulo
com a F 1 este ano superará
em 5% a corrida de 2010

“

Companhias aproveitam a visibilidade do GP Brasil para

promover suas marcas em iniciativas variadas de marketing

“Além de hotelaria, bares,
restaurantes e transportes,
que são impactados
diretamente, muitos outros
setores serão beneficiados”

A F1 passou a ser
uma marca registrada
do banco pois
dá uma visibilidade
muito grande
à nossa marca
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TURISMO NA FÓRMULA 1

Os números alcançados 
pelo GP em 2010

68 mil
VISITANTES 

ATRAÍDOS PELO 
EVENTO

3,1 dias
TEMPO MÉDIO

DE PERMANÊNCIA 
NA CIDADE

R$ 1.779,4*GASTO MÉDIO 
NO PERÍODO

R$ 250 milhões
TOTAL 

MOVIMENTADO

Fonte: Observatório do Turismo da SPTuris

*Gastos dos visitantes com o evento, 

hospedagem, transporte e outras atrações 

da cidade
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Além da tradição na produção
de veículos pesados e de carros
de luxo, a Mercedes-Benz tam-
bém tem na carteira negócios
nos esportes automotivos. Pro-
prietária da jovem Mercedes GP
Petronas, a companhia alemã in-
crementa os negócios atrelando
a marca com a Fórmula 1. Depois
do aporte, não divulgado, para a
compra da escuderia há dois
anos da Brown, a Daimler não
precisou investir mais nenhum
centavo porque a escuderia tor-
nou-se autossustentável e é ban-
cada com a verba de patrocínios
e premiações. O braço automobi-
lístico faturou R$ 361,4 milhões
em 2010, seu primeiro ano de vi-
da. Segundo Norbert Haug, vice-
presidente da Mercedes-Benz
Motorsport, o montante deve
ser um pouco maior neste ano.

Por muitos anos a Mercedes-
Benz apenas forneceu motores
para a principal competição au-
tomobilística, até que em 2010
resolveu integrar o time de
competidores com a formação
da Mercedes GP Petronas, que
terminou o ano como quarta
melhor equipe, colocação que
deve se repetir em 2011.

A estrela da escuderia, Mi-
chael Schumacher, disse que a
equipe deve conquistar a tercei-
ra colocação no campeonato

em 2012. “Vamos crescer ano a
ano, até o topo”, promete o pilo-
to sete vezes campeão, dizendo
que sente saudades do pódio.

Para o ano que vem, a escude-
ria promete melhorias nos car-
ros, mas o vice-presidente da
Mercedes-Benz Motorsport não
revela o volume de investimen-
tos. “O valor deve ser similar ao
empregado em 2010, porque há
um acordo entre as competido-
ras que atrela o volume de inves-
timento ao tamanho da escude-
ria”, explicou. Ou seja, como a

Mercedes GP Petronas manteve
o número de funcionários, não
pode ampliar sua cota de inves-
timento em melhorias. Compa-
nhias como a Ferrari, que pos-
sui mais colaboradores, podem
caprichar mais nos aportes.

Apesar de entrar na disputa
pela Fórmula 1, a Mercedes não
deixou a produção de motores
de lado. A empresa mantém
uma fábrica em Brixworth, no
Reino Unido, que é responsá-
vel pelos motores da McLaren
e da Force Indian. ■

soas, o que corresponde a qua-
se 10% da média mensal de visi-
tantes na cidade São Paulo.
“São apaixonados pelo esporte
e que vem para acompanhar a
corrida independentemente da
disputa por título”, diz ele.

Como resultado da realiza-
ção do evento, diversos seto-
res da economia aumentarão
seus lucros esta semana por
conta do aumento no número
de visitantes. Hotelaria, ba-
res, restaurantes e transportes
serão os maiores beneficiados
pela realização do evento, se-
gundo a SPCVB.

Segundo a rede de hotéis Ac-
cor, a taxa de ocupação será um
pouco maior que a verificada
em 2010, atingindo 87% e 86%
para sexta e sábado do final de
semana do evento, respectiva-
mente, enquanto que em 2010
essas taxas ficaram em 81% e
85% no mesmo período. ■

Escuderia alemã criada há
dois anos já se sustenta com
premiações e patrocínio

Autossuficiente, Mercedes
corre para ir ao pódio em 2012

milhões

Extra promove “Black Friday” em loja física
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Mercedes produz
motores para
própria escuderia,
além de contribuir
com a Mc Laren
e Force Indian

“Vamoscresceranoaano,

atéotopo”,dizMichael

Schumacher,daMercedes

O jogador Neymar, do Santos, se-
rá a imagem do Banco Santander
para as campanhas e anúncios
durante os próximos três anos. O
objetivo do banco espanhol é re-
forçar o patrocínio feito na Copa
Santander Libertadores, o princi-
pal torneio de clubes da América
Latina. Neymar será a imagem
do banco em campanhas e anún-
cios, até o final de 2014, ano em
que acontecerá a próxima Copa
do Mundo no Brasil.

“Chegamos a um acordo en-
tre o melhor jogador brasileiro
de futebol no momento e o me-
lhor banco do mundo. O Ney-
mar vai defender também, a

partir de agora, o vermelho San-
tander”, disse Emilio Botín, pre-
sidente do Banco Santander.

A parceria entre Santander e
Neymar inclui um investimento
anual durante seis anos destinado
a um projeto social do jogador
que está em fase de construção.

Melhor jogador

O banco também entregou pa-
ra Neymar o troféu de melhor
jogador da Santander Liberta-
dores 2011.

Como prêmio, o jogador rece-
beu um cheque no valor de US$ 60
mil, sendo USS$ 30 mil em
ações do Santander e os outros
US$ 30 serão destinados a uma
Organização Não Governamen-
tal, escolhida por Neymar. ■

Santander escala Neymar como novo garoto-propaganda

O Grupo Pão de Açúcar vai promover hoje, por meio da bandeira Extra,

ação promocional inspirada na “Black Friday”, tradicional evento

do varejo americano, o que pode resultar em um aumento anual

de 70% nas vendas dos itens colocados em oferta. A “Black Friday”,

que ocorre no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados

Unidos, marca o início da temporada de vendas de fim de ano. Apple,

Wal-Mart, Nokia e Americanas também promoverão descontos hoje.
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