
Ouniversodeprodutose
serviços paracorredores
nãotemlimites.
Sejacomoconsumoou
cominformação,
oscorredoresestão
abertoseprontos
paraver,ouvir
experimentare comprar”
CarlosSampaio
Diretor da Spiridon Eventos

“

Correr é um bom negócio. Não só
para a saúde dos atletas como pa-
ra as empresas patrocinadoras
das centenas de corridas de rua e
que associam suas marcas à práti-
ca esportiva. A modalidade, con-
siderado a mais democrática, é
uma grande vitrine para lança-
mento de produtos, para fideliza-
ção de clientes e para o reforço de
estratégias de comunicação de
corporações que tenham o espor-
te como uma plataforma impor-
tante para sua imagem. Um mer-
cado que movimenta mais de R$
3 bilhões ao ano e tem um contin-
gente de quatro milhões de corre-
dores, segundo o diretor de De-
senvolvimento Comercial da
Dream Factory, Claudio Romano.

“Trabalhamosa Corrida da Pon-
te e a Maratona do Rio. Sem dúvi-
da, a corrida é um espaço impor-
tante de comunicação das marcas.
E elas investem muito nisso. Além

das tradicionais fabricantes de arti-
gos esportivos, como Adidas, Ni-
ke, Asics, Olympikus, que ven-
dem 25 a 30 milhões de pares de tê-
nis, há empresas como a Caixa,
que a enxergam como plataforma
de comunicação. Eles investem
em diversas corridas e também
nos atletas”, explica Romano.

Além destas, o mercado auto-
motivo, diz Romano, vem desco-
brindo ascorridasde rua.Apropos-
ta é transformar o estande de apre-
sentação do carro em um espaço
de descanso para os atletas, com
mimos que vão de massagens até
mesa de frutas, etc. Já a empresa
de energia Light investe na Marato-
na do Rio patrocinando os treinos
de preparação dos atletas. A ideia é
associaramarca aoconceito deme-
lhorgastodeenergia pelos corredo-
res em uma prova longa.

A Gatorade, de isotônicos, tra-
balha a sua marca com palestras
para corredores na retirada do kit,
área vip com serviço de massa-
gem, buffet e ponto de encontro e

hidrataçãodosparticipantesaolon-
go do percurso. A Nike tem um clu-
be de corrida gratuito, no bairro de
Ipanema, no Rio, e tem uma prova
própria, o circuito Nike Corre.

De20a30 grandesempresas pa-
trocinam corridas constantemen-
te.Paraoanoquevem,antesdaMa-

ratona do Rio, a Dream Factory vai
montar uma feira, com espaço para
a retirada do kit da competição, e
ondeempresasfornecedorasvãoex-
por suas novidades.

Carlos Sampaio, diretor da Spi-
ridon Promoções e Eventos, expli-
ca que, somente na Maratona do

Rio, a loja de material esportivo ofi-
cial da prova vende aproximada-
mente R$ 500 mil.

“Ouniversodeprodutos eservi-
çosparacorredoresnãotemlimites.
Seja com o consumo ou com infor-
mação, os corredores estão abertos
e prontos para ver, ouvir, experi-
mentar e comprar”, comenta.

Sampaio cita a formatação
de produtos direcionados pa-
ra corredores.

“Podemos citar a prova ‘mãe’
das corridas de rua do mundo,
que é a Maratona de Nova Iorque.
Este evento mostra como cabem
todos os tipos de produtos e servi-
ços. De tênis até tapetes que colo-
camos na porta de entrada da nos-
sa casa. Estas empresas entendem
que o retorno estará primeiro no
relacionamento, com a prática do
esporte favorito do cliente, depois
no envolvimento emocional e,
por fim, com o consumo, a lem-
brança, a indicação e a menção na-
tural aos produtos”, destaca.

Bernardo Fonseca, CEO da
X3M, que realiza, entre outras,
corridas como o XTerra, com cir-
cuito noturno em trilhas, diz que
o que chama atenção das empre-
sas é também ser diferente.

“O XTerra, a Maratona de Subi-
da criada para marca Mizuno, a
corrida na selva, para a Red Bull,
são alguns dos eventos que cria-
mos ou são apresentados pelos pa-
trocinadores, que buscam uma
nova forma de relacionamento
com o corredor . O futuro agora é
aprimorar as corridas e torná-las
um grande evento também para
quem assiste“, comenta.
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Corrida de rua se torna
ferramenta de marketing

▲
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CorridadaPonte,noRio:meiamaratonaatraimilharesdeparticipantesepatrocinadoresqueusamacompetiçãoparaaçõesdemarketing

MaratonadoRio: provaéasegundamaior daAméricaLatina

Competiçõesemtodoopaísatraem maisdequatromilhõesdeatletas, potenciais

consumidores deprodutoseserviços.PatrocinadoresdesembolsammaisdeR$ 3biaoano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 dez. 2013, Empresas, p. 14.
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