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Operação coordenada pelo pai põe Nelsinho Piquet a um passo da F-1. Dos 26 carros - entre 12 
equipes - que disputam a Fórmula 3 inglesa provavelmente nenhum outro exiba tantas marcas 
estampadas quanto o do piloto Nelson Ângelo Piquet, da equipe Piquet Sports. E foi fácil 
constatar. Bastou encostar numa das grades do famoso circuito de Brands Hatch (que já 
emprestou suas pistas à F-1) e observar as máquinas passarem a metros, a uma velocidade 
média de 200 km/h.  
 
No último fim de semana, Nelsinho, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, correu as duas 
últimas provas da temporada 2003 - ao todo são 12 eventos com 24 corridas na Inglaterra, 
Escócia, País de Gales e Bélgica -, terminando o campeonato em terceiro lugar.  
 
Fez duas pole-position no sábado, domínio nos treinos de classificação que se confirmou nas 
provas, em duas vitórias no dia seguinte. Na pista e no alto do pódio, lá estavam elas, marcas 
brasileiras, para inglês ou quem quisesse ver: Oi, UniOil, TAM, Taurus, Unibanco (com o cartão 
Unicarcard), além da Autotrac, empresa de Piquet especializada no comércio de rastreadores para 
veículos de carga.  
 
A vitória, portanto, vai muito além das pistas. Nelsinho, que hoje está com 18 anos, corre 
envolvido numa ampla operação de marketing, cujo objetivo é um só: levá-lo à Fórmula 1 e 
provê-lo de condições para chegar ao título na categoria mais importante do automobilismo. E 
essa nova etapa em sua carreira, ao que tudo indica, não deve demorar. "Estamos em 
negociações mais adiantadas com a BMW Williams. Mas não quero ser apenas piloto de testes e 
abandonar a F-3, sem a garantia do que vou fazer daqui a dois anos", diz pragmático Nelsinho.  
 
O plano, enfim, é que o piloto esteja mesmo no cockpit de um F-1 em 2005, mas ninguém na 
equipe descarta a possibilidade de algo acontecer já em 2004. Nelsinho fará, ainda este ano, um 
teste de apresentação na inglesa Williams: "O ideal seria continuar correndo na F-3 durante o 
próximo ano e também ser o piloto de teste da Williams, mas já me transformando em piloto 
oficial em 2005".  
 
Para vê-lo logo na Fórmula-1, tem patrocinador pisando forte, com a intenção desfrutrar de um 
hipotético sucesso rápido de Nelsinho. A Oi está com piloto brasileiro desde o início de 2003 (em 
2001 e em 2002 Nelsinho disputou a F-3 Sul-Americana, conseguindo o 5 lugar na classificação 
em apenas meia temporada, porque teve de esperar por seu aniversário de 16 anos, idade 
mínima para ingressar na categoria).  
 
O contrato com a empresa de telefonia móvel foi assinado por seis anos. "Estamos apostando em 
Nelsinho como um campeão mundial de F-1", diz o diretor de marketing e vendas da Oi, Alberto 
Blanco. O executivo comenta que esse tipo de patrocínio está de acordo com a filosofia da 
empresa: investir em jovens talentos. "Nelsinho encontra-se no mesmo momento que a Oi. 
Somos jovens e queremos ser líderes."  
 
Apesar de ter nascido na Alemanha e passado boa parte de sua vida na França, Nelsinho tem 
muito de Brasil. A começar por sua equipe. Ele conta que quando veio para correr na Inglaterra 
ficou decidido que comprariam a infra-estrutura de uma equipe que estava falindo. "Alguém 
resolveu investir, perdemos o negócio e tivemos que começar do zero às vésperas do 
campeonato", lembra o piloto. O chefe da equipe técnica, Felipe Vargas, define a F-3 como uma 
universidade em que o piloto financia o seu "diploma", aprendendo para alcançar a elite do 
automobilismo.  
 
A Piquet Sports, por exemplo, foi montada por Piquet para que seu filho pudesse competir, em 
2001, a partir de um investimento de US$ 1 milhão. "Apesar dos bons patrocínios, os ganhos não 



cobrem os custos. Parte precisa sair do bolso", explica Vargas. A movimentação da categoria F-3 
Inglesa é estimada em 8 milhões de libras esterlinas, considerando apenas aquilo que os pilotos 
gastam para competir. Isso porque, em geral, é preciso contratar os serviços de uma equipe. Os 
custos são de aproximadamente 400 mil libras esterlinas por temporada, que dura de abril a 
setembro. "Vale ressaltar que esse valor não cobre as despesas com acidentes, somente peças de 
desgaste", explica o engenheiro.  
 
Patrocinadores usam imagem  
 
Entre os custos da equipe, Vargas explica que de 70% a 80% são demandados pelo o carro, no 
caso de Nelsinho um modelo que traz chassi Dallara (marca italiana) e motor Honda, de 210 cv de 
potência. Os pneus, para todos os carros, são da inglesa Avon, uma das patrocinadoras dessa F-3. 
Vargas diz que a associação de marcas com o automobilismo sempre foi forte, mas agora a 
situação é um pouco diferente. "Hoje, a tecnologia é tanta que os patrocínios quase não 
conseguem mais cobrir as despesas."  
 
De acordo com o diretor de marketing da Piquet Sports, Rodrigo Costa, os contratos de patrocínio 
de Nelsinho (os valores não são revelados) envolvem, principalmente, o direito de uso da imagem 
tanto do piloto de F-3 quanto do pai e empresário, Nelson Piquet, o que se torna uma estratégia 
realmente de peso. O Unibanco, por exemplo, já aproveitou a oportunidade e colocou Nelsinho ao 
lado do casal Unibanco numa campanha publicitária.  
 
O contrato da instituição financeira com a Piquet Sports também é válido por seis anos, a partir 
de 2003, segundo Costa. "As negociações para o ano que estamos encerrando não foram difíceis, 
em razão do desempenho já apresentado pelo Nelsinho na fase Sul-Americana", conta Costa. Até 
2000, Nelsinho corria em campeonatos brasileiros de kart, categoria na qual começou a competir 
aos oito anos.  
 
O fato de ser filho de Piquet, é claro, traz muitas vantagens a Nelsinho. A negociação com a BMW 
Williams, entre outras coisas, vêm do bom relacionamento do tricampeão de F-1 com o dono da 
equipe, na qual obteve seu último título, sem contar a força do nome para conseguir patrocínios. 
"Ajuda bastante, você chega com um nome já feito, mas não adiantaria nada se não mostrasse 
resultados na pista. Por outro lado, as cobranças são muito maiores por ser quem sou", considera 
Nelsinho  
 
Outros patrocinadores da equipe, porém, têm objetivos mais tímidos. Esse é o caso da UniOil. 
"Não há condições de competir ao lado de Shell e Petrobras, gigantes da F-1", alega o diretor 
comercial da empresa, Ruy Delfim Ferreira Vasco. Boa parte da verba de markenting da UniOil vai 
para a Piquet Sports. A fabricante de aditivos e óleos lubrificantes investiu este ano R$ 2,5 
milhões em ações de marketing.  
 
A empresa está com Nelsinho desde o campeonato sul-americana de 2002. "Nosso contrato é 
anual e depende da categoria em que Nelsinho está correndo. Mas estamos satisfeitos com o 
resultado. Desde que começamos a patrociná-lo, no ano passado, nosso faturamento 
praticamente dobrou." Em 2002, a movimentação da empresa foi de R$ 40 milhões. Este ano a 
expectativa da UniOil é de fechar seu balanço com um faturamento de R$ 70 milhões.  
 
TAM, na preferência do cliente  
 
TAM e Taurus (fabricante de armas curtas) assinaram contrato apenas para 2003. "Trata-se de 
uma ação para divulgar a nossa marca. A TAM tem orgulho de ser brasileira e aí é que se 
encontra a forte ligação com o patrocínio de Nelsinho", diz Ricardo Cotrim Rodriguez, diretor de 
marketing da companhia aérea. Em pesquisas, a companhia aérea descobriu alguns dos esportes 
preferidos de seus clientes. O automobilismo está entre eles, ao lado de golfe, iatismo e tênis. 



"Esse patrocínio, portanto, acaba sendo uma forma de nos relacionarmos melhor com nossos 
passageiros, além de reforçar a importância da marca", conclui.  
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