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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
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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
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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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