
BRANDING 

ícone das pistas e dos negócios 
Instituto Ayrton Senna (IAS) investe no licenciamento de produtos das marcas Senna e Senninha para 

financiar projetos e contrata FutureBrand a fim de desenvolver um trabalho de posicionamento dos ativos 

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

Irineu Villanoeva Júnior: licenciamentos representam 55% dos R$ 20 milhões captados anualmente pelo Instituto Ayrton Senna 

Herói nacional e símbolo do Brasil que 
dá certo. As vitoriosas manhãs de do-

mingo estão no passado, mas até hoje os 
feitos do tricampeão de Fórmula 1 Ayr-
ton Senna causam admiração. Foram 41 
vitórias, 80 pódios e 65 pole positions em 
162 Grandes Prêmios disputados entre 
1984 e 1994. Fora das pistas, os números 
do piloto também são impressionantes. 
Mais de dois milhões de crianças atendi-
das em cerca de 1.300 municípios de 25 
Estados, e 74 mil educadores formados 
por ano, tudo isso por meio do Institu-

to Ayrton Senna (IAS), fundado em no-
vembro de 1994 já após o falecimento 
do piloto —, com o propósito de desen-
volver soluções educacionais para o País. 

Grande parte deste trabalho é financia-
da pelo legado do piloto. A família Senna 
doou 100% dos royalties das marcas Ayr-
ton Senna e Senninha para o IAS, e o li-
cenciamento de produtos responde por 
55% dos R$ 20 milhões captados anual-
mente pelo instituto — os 45% restantes 
são oriundos de doações de pessoas físi-
cas e jurídicas. "A classe média, que está 
com o poder de compra aquecido, é in-
fluenciada pelo impacto social porque 
em algum momento já foi beneficiada 
por essas ações. Levamos para as empre-
sas a oportunidade de fazer negócio com 
causa social. É um argumento campeão" 
afirma Irineu Villanoeva Junior, gerente 

de marketing do Instituto Ayrton Senna. 
São mais de 680 produtos licenciados 

(600 da marca Senna, e 80 do Senninha), 
e o instinto ainda vislumbra espaço para 
crescimento. Para isso, deu inicio a um tra-
balho de branding, em parceria com a Fu-
tureBrand, para tentar descobrir como as 
marcas deverão atuar neste novo século. "O 
ideal é criar a sustentabilidade do IAS. Não 
adianta captar só para o ano. Não sabemos 
se a solução será a criação de um fundo. É 
um desafio bem grande, mas temos mui-
to espaço para poder crescer em licencia-
mentos. Por isso o trabalho de branding se-
rá fundamental" aponta Villanoeva. 

Força da marca 
O trabalho da FutureBrand começou 

em maio e em sua primeira fase consis-
te no diagnóstico das marcas, na análi-

se dos competidores e dos benchmarks. 
Num segundo momento, já em 2013, se-
rão definidas as questões a serem desen-
volvidas. "É um trabalho de uma comple-
xidade não usual porque se trata de uma 
entidade do terceiro setor com forte atu-
ação e que detém marcas que aportam 
receitas. Não vimos nenhum paralelo. O 
LAS tem capacidade de lidar com essa si-
tuação e por isso achamos interessante 
procurarem uma empresa especializada 
para melhorar a gestão destes ativos" diz 
Ana Moura, sócia e diretora de estraté-
gia de marca da FutureBrand São Paulo. 

Apesar de não poder fazer uma análise 
mais profunda por conta do estágio ain-
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da inicial do trabalho, Ana aponta já ter 
encontrado indícios de um campo com 
muito potencial. "Eles partem de um pa-
tamar de simpatia muito grande. As mar-
cas querem criar um vínculo emocional, 
e eles já têm. O próximo passo é ver como 
esse fato pode posicionar essas marcas. É 
positivo, pois eles já começam do ponto 
final que as outras marcas almejam. É in-
crível como 20 anos depois da morte esse 
legado se mantém" salienta. 

O poder da marca também pode ser 
medido pelos resultados do BAV (Brand 
Asset Valuator), banco de dados sobre 
marcas desenvolvido pela agência Y&R. 
Atualizada há cada dois anos, a pesquisa 
analisa a força de marcas e celebridades 
em quatro atributos: diferenciação, rele-
vância, estima e familiaridade. "Na últi-
ma onda no Brasil, feita em 2011, o Sen-
na não estava inserido e apareceu de for-
ma espontânea. Ele foi a celebridade mais 

perto dos 100% nos quatro atributos em 
todo o mundo. Isso garante que a asso-
ciação a essa marca dá uma força muito 
grande" comenta o gerente de marketing 
do Instituto Ayrton Senna. 

Os resultados do trabalho de branding 
também serão importantes para a defini-
ção do planejamento para 2014, data que 
marcará 20 anos sem Ayrton Senna e da 
fundação do IAS. O objetivo do Instituo 
Ayrton Senna é implementar um calendá-
rio de eventos, com ações e produtos, que 
comemorem os 20 anos do legado do pi-
loto e do próprio instituto. "Queremos fa-
zer coisas inovadoras. Chamaremos uma 
agência para nos ajudar" diz Villanoeva. 

Do popular ao luxo 
Com penetração em todas as classes 

sociais, a gama de produtos que levam a 
assinatura Senna e Senninha vão desde 
pacotes de arroz e linha PET, até óculos 

da Tag Heuer e edições anuais limitadas 
de relógios Hublot. No entanto, a lista 
dos produtos mais vendidos da Senna 
Store (loja virtual do IAS) é encabeçada 
pelo tradicional boné azul do Nacional 
(extinto banco que foi um dos primei-
ros patrocinadores do piloto), pelas ca-
misetas com o duplo S, pelos óculos do 
Senninha e pelos ovos de Páscoa. 

O rol de produtos inclui ainda o car-
tão de crédito Instituto Ayrton Senna 
Credicard, o título de capitalização Pé 
Quente Bradesco, o Papel Report Su-
zano Senninha, o DVD Player Pione-
er do Ayrton Senna, o pen drive no for-
mato da McLaren, e um pneu especial 
da Goodyear, dentre outros. "Como vi-
vemos de licenciamento, somos muito 
criteriosos. Corremos atrás de produtos 
piratas. Temos uma preocupação gran-
de de certificar os parceiros. Temos cri-
térios como saúde financeira, postura e 

atitude de responsabilidade social. Te-
mos uma grande procura dos consumi-
dores para questionar a veracidade das 
ações. Ayrton Senna é uma propriedade 
do brasileiro" destaca Villanoeva. Além 
da loja virtual, o IAS possui um quios-
que no MorumbiShopping, em São Pau-
lo, cidade natal do piloto. 

A imagem de Senna também é mui-
to requisitada para o uso em campa-
nhas publicitárias, principalmente no 
exterior (em países como Alemanha, 
Inglaterra, Itália, Japão e Portugal). No 
Brasil, o caso mais recente é da cam-
panha institucional da Volkswagen do 
Brasil lançada em julho. O filme O ca-
ra, protagonizado pelo atacante Ney-
mar, queria destacar a importância de 
fazer a diferença e, para isso, usou co-
mo referências Ayrton Senna e Mahat-
ma Gandhi. A ação foi criada pela Al-
mapBBDO. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1535, p. 42-43, 12 out. 2012.




