
"0 corredor deseja ser 
reconhecido como uma tribo" 

M&M — Existe alguma grande campanha 

voltada para o corredor e o maratonista? 

Quem são os atletas que mais representam 

o segmento? 

Andrade Silva — O corredor deseja ser re-
conhecido como uma "tribo" Se sua mar-
ca conversa com ele e mostra que está do 
lado dele, isso se torna muito favorável. O 
Pão de Açúcar, por exemplo, tenho certe-
za de que é visto pelos corredores como 
uma empresa amiga. Uma companhia que 
organiza eventos está presente em mui-
tas iniciativas e tem funcionários corre-
dores. Acho que tudo isso ajuda na hora 
de uma escolha por parte do consumidor. 
A Nike é outra grande empresa que de-
dica muita atenção ao corredor. No caso 
das figuras mais notórias do esporte ho-
je, internacionalmente, citaria o jamaica-
no Usain Bolt, sem dúvida, um atleta di-
ferenciado. No Brasil, temos como refe-
rência os nomes de Marílson dos Santos 
e Wanderlei Cordeiro de Lima. 

M&M — As corridas de rua e maratonas 

têm se tornado cada vez mais populares, 

principalmente pela relativa facil idade 

em par t ic ipar . Quais são os maiores 

patrocinadores, neste caso? 

Andrade Silva — Citaria a Caixa Econô-
mica Federal, o Pão de Açúcar, a Nike, a 
Adidas e o Carrefour. Em São Paulo te-
mos, hoje, em média de duas a três pro-
vas por final de semana, o que ilustra a 
vantagem em patrocinar tais eventos. A 
infraestrutura dos eventos também mos-
trou muitas melhorias. 

M&M—Já participou de alguma campanha 

publicitária? 

Andrade Silva — Sim. No ano passado 
participei de uma campanha para a Phar-
maton (criada pela BorghiErh/Lowe). Per-
cebi um crescimento considerável nas 
vendas após a iniciativa. O "Desafio Phar-
maton" durou três meses e foi uma expe-
riência muito agradável. 

M&M—Você se negaria a fazer propaganda 

de algum segmento ou produto? 

Andrade Silva — Não faria propagandas 
para marcas de cigarro e bebidas, princi-
palmente. Também não gostaria de me 
vincular a propagandas de empresas que 
não lidem bem com o meio ambiente. 

M&M—Em relação a patrocinadores, quem 

está com a Run & Fun? O que o patrocínio 

lhe garante? 

Andrade Silva — Nossos patrocinado-
res máster são a Nike e a BKO Constru-
tora. Nosso copatrocínio vem do Hospi-
tal 9 de Julho e a Rico, empresa de home 
broker. Em questão de artigos, a Nike é o 
único patrocinador que nos oferece ma-
terial esportivo, como camisetas e tênis 
de corrida, o que é fundamental para nós. 
Os outros patrocinadores nos fornecem o 
dinheiro que possibilita ativações junto a 
nossos clientes e auxiliam nosso projeto 
social, o Esporte Solidário. 

M&M — Que impacto o apelo da vida 

saudável gera para a prática? 

Andrade Silva — Essa é a grande ques-
tão da caminhada: a saúde! Saúde não é 
correr uma maratona — é treinar de ma-
neira correta, atento para suas limitações 
e necessidades. O apelo saudável é o que 
vai trazer cada vez mais adeptos para a 
modalidade, que cresce no mundo todo. 
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Meio & Mensagem — Como at le ta há 

muitos anos, você acha que o esporte de 

corridas, caminhadas e maratonas está 

ganhando maior notoriedade na mídia? 

Mário Sérgio Andrade Silva — Tenho 
certeza de que sim. Estamos observan-
do uma curva ascendente no reconhe-
cimento do esporte nos últimos cinco 
anos. Hoje, o esporte de corridas e cami-
nhadas é considerado o segundo esporte 
de maior adesão no País, ainda atrás do 
futebol, com aproximadamente seis mi-
lhões de praticantes, segundo um estudo 
feito pelo Ibope em 2010. A mídia é, tam-
bém, grande responsável por isso: ela traz 
mais praticantes e estes chamam a aten-
ção dos veículos. 

M&M — Em re lação às pub l i cações 

especia l izadas na área, que t ipos de 

anunciantes podemos encontrar? Como 

você analisa essas revistas? 

Andrade Silva — É um fato curioso. No 
Brasil, encontramos, principalmente, 
anúncios de artigos esportivos e produ-
tos voltados para o esporte e o esportis-
ta. Nos Estados Unidos e na Europa, as 

propagandas nesses veículos são muito 
variadas, como as de automóveis e re-
des de fast-food. É uma alternativa in-
teressante, pois o corredor é uma pes-
soa e um consumidor como qualquer 
outro e também usufrui de outros pro-
dutos que não estão diretamente liga-
dos ao esporte. Acredito que no Brasil 
a publicidade ainda está muito ligada 
ao esporte, mas tende a apresentar ou-
tras empresas que também conversem 
com o consumidor. Acho que o segmen-
to cresceu. Passamos a ter muitas revis-
tas a partir da última década, em com-
paração com a maior parte da década 
de 90, quando contávamos com apenas 
uma grande publicação especializada, 
a Contra-Relógio. 

M&M — Existem aplicativos de diversas 

plataformas desenvolvidos exclusivamente 

para corredores e praticantes do esporte. 

Como podem ajudar ou facilitar a atividade? 

Houve melhora no esporte a part i r da 

adesão a tais aplicativos? 

Andrade Silva — Acho que essa foi a 
maior mudança para o corredor. A tec-

nologia voltada para ele, hoje, é um fa-
tor que faz toda a diferença. A Nike, por 
exemplo, desenvolveu um sistema de re-
lógio com GPS acoplado a medidores de 
distância percorrida e batimentos car-
díacos. A precisão desse tipo de equipa-
mento é essencial para o corredor com-
prometido, que pode monitorar seu de-
sempenho de forma rápida e fácil. 

M&M — Como fo i fe i ta a d i fusão da 

modalidade por meio da internet? Mudou 

algo? 

Andrade Silva — Acompanhei de perto 
essas mudanças. A Run & Fun foi uma 
das primeiras assessorias esportivas bra-
sileiras a ter o próprio site (www.rune-
fun.com.br). O mais interessante da in-
ternet é a facilidade que o internauta 
tem no acesso ao conteúdo. Como edu-
cadores físicos e outros profissionais da 
área de saúde, devemos estar muito bem 
embasados para conversar com o clien-
te, que agora tem acesso a um grande vo-
lume de informações. A internet conti-
nua sendo uma das melhores maneiras 
de se vender serviços. 
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