
centrar os aportes no futebol. Assim, o cam
peonato terá início sem um title sponsor. "A 
posição final da Caixa foi tarde. Um contra
to como esse deve ser de longo prazo e as 
tratatívas são mais demoradas. É provável 
que tenhamos o nome fechado na segunda 
ou terceira corrida” projeta o diretor-geral.

A Corrida do Milhão, que encerra a tem
porada, também não tem o patrocinador 
definido, o que geralmente ocorre entre se
tembro e outubro. Em 2012 ela se chamou 
Corrida do Milhão Goodyear. Já as provas 
de rua de Ribeirão Preto (SP) e Salvador 
(BA) mantêm os contratos de naming ri- 
ght. No caso do GP de Ribeirão Preto o pa
trocinador é a prefeitura, e no GP da Bahia, 
a prefeitura e o governo do Estado.

As demais cotas estão fechadas. Bosch, 
Shell, Mobil e Pioneer são os patrocinado
res. Chevrolet e Peugeot são as montado
ras parceiras e Itaipava é a cerveja oficial. 
Já a Pirelli retorna à categoria no lugar da 
Goodyear como a fornecedora de pneus. A 
Vicar não divulga os valores das cotas. Se
gundo estimativas da empresa, a categoria 
movimenta entre R$ 450 milhões e R$ 470 
milhões por temporada. A média de pú
blico é de 36 mil espectadores por corrida.

Em relação às transmissões, a grande no
vidade será a exibição de todos os treinos 
classificatórios, disputados aos sábados, pelo 
SpoiTV O canal fechado transmitirá dez eta
pas ao vivo e duas em VT. Já a Globo exibirá 
três provas ao vivo e o restante em compac
tos uma semana depois. "Com a transmis
são dos treinos teremos um trabalho mais 
envolvente e os telespectadores poderão 
conhecer mais os pilotos. Teremos mais es
paço para os bastidores” salienta Slaviero.

chegar a um milhão de fãs no Facebook até 
o final do ano. A estratégia para engajar as 
pessoas será levar os pilotos até elas. "O pú
blico nos autódromos pode ir ao box e ti
rar fotos com os pilotos. As pessoas se sen
tem próximas. Vamos tentar passar isso nas 
redes sociais. A presença de Rubens Barri
chello (que disputará a temporada com

pleta) será extremamente importante pois 
ele é um piloto de grande visibilidade” diz.
Patrocinadores

Após oito anos com a Stock Car, sendo os 
últimos três como a dona da cota de naming 
right, a Caixa Econômica Federal (CEF) en
cerrou o ciclo no automobilismo para con
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