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Senna terá supermarketing
para os dez anos de sua morte
Instituto lança programa de licenciamento que pode atrair R$ 20 milhões *

Andréa Ciaffone
de São Paulo

Quando ainda havia muitas estre-
las sem nome no céu, os gregos ba-
tizavam as constelações em home-
nagem aos seus grandes heróis. Era
uma forma de preservar a grandeza
dos seus feitos e de transmitir às ge-
rações seguintes as
suas aventuras e os
valores que elas en-
cerram. Andrômeda e
Orion são alguns des-
tes homenageados. Is-
so ocorreu há quase
três mil anos. Ainda
hoje há pessoas que se
tornam mitos, mas as
estrelas "sem nome"
estão mais escassas.
Recentemente foi des-
coberta uma nova es-
trela — que tem o no-
me técnico de Auriga RA 066 53m
55.43sd 37^56' — mas que foi ba-
tizada de Ayrton Senna pelos astrô-
nomos que a descobriram.

A homenagem que os cientistas
prestaram ao piloto brasileiro de
Fórmula l foi espontânea, como
centenas de outras que já foram rea-
lizadas desde a sua morte em 1°
maio de 1994. "Com a aproximação
do décimo aniversário da sua morte
percebemos que as homenagens que
sempre ocorrem espontaneamente
poderiam se transformar num gran-
de pranteamento. Não dava para ter
uma atitude passiva diante desta
possibilidade", diz a irmã do piloto,
Viviane Senna. "Sabemos que a co-
moção é natural, mas a lamentação
vazia é justamente o oposto dos va-
lores pelos quais ele viveu e que de-
sejamos que sua imagem transmita",
completa a presidente do Instituto
Ayrton Senna (IAS). A expectativa
extra-oficial é de que os investimen-
tos nessas ações movimentem entre
R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

"Decidimos tomar a frente para
dar para a data uma-conotação de
celebração da vida e dos valores do

Ayrton e ainda fazer com que isso se
reverta em benefício dos projetos
sociais do Instituto, que era um dos
seus sonhos", diz Viviane. O resul-
tado desse desafio foi a criação de
uma estratégia de comunicação e
promoção de grandes proporções.

A tarefa será realizada pela Mc-
Cann-Erickson e da
Sight-Momentum e se
concentra na realiza-
ção de calendário de
homenagens no Bra-
sil e no exterior que
deve se estender de
janeiro a novembro
de 2004 e incluirá
desde um show de
música na véspera do
aniversário do piloto
(21 de março) a um
exposição interativa
itinerante (Brasil e

Europa) e passam por homenagens
em um jogo de futebol em Paris no
aniversário de 100 anos da Fifa.

A programação, além de celebrar
a vida e os valores do piloto, ajudará
a disciplinar o uso da sua imagem.
Segundo os executivos do Instituto,
geralmente são as em-
presas que os procu-
ram para licenciar
produtos com a marca
Senna. Segundo Vi-
viane, em 2004, a
marca Ayrton Senna
do Brasil funcionará
como um g r a n d e
guarda-chuva para
outras marcas que se
identifiquem com va-
lores como garra, de-
terminação e supera-
ção que marcaram a
trajetória do tricampeão.

"O poder de gerar sinergias do
Ayrton é espetacular", diz o diretor
geral e de diretor executivo de cria-
ção da McCann-Erickson, Percival
Caropreso. "Criamos eventos de di-
versos portes que permitem patrocí-
nios de diversos portes", diz o pre-

Viviane Senna

sidente da Sight-Momentum, Júlio
Anguita. A fórmula, segundo Caro-
preso tem o efeito colateral de de-
mocratizar o acesso às marcas Sen-
na. "A estrutura dos eventos permite
que empresas com orçamentos me-
nores possam participar", diz Caro-
preso. O publicitário acredita que
além de colocar mais combustível
no mito do piloto brasileiro, a série
de eventos vai efetivamente gerar
um mais recursos para as crianças
atendidas pelo IAS.

Anguita cita empresas como
TAM, Renault, Moèt Chandon,
Nestlé e Suzano como interessadas
no projeto. "A TAM sempre apoiou
o IAS principalmente por meio dos
canais de mídia para a divulgação de
seus projetos sociais. E deve parti-
cipar da nova etapa de forma mar-
cante", diz o diretor de marketing da
companhia, Ricardo Cotrim.

A principal fonte de renda do IAS
é o licenciamento de produtos com
as marcas do campeão: Ayrton Sen-
na, Senna, Senninha e Instituto Ayr-
ton Senna. O uso comercial destas
marcas geraram em 2002 para o IAS
receita de R$ 8,5 milhões, aplicados

em uma série de pro-
jetos de inclusão so-
cial dest inados a
crianças e jovens.
"Este ano a receita
deve chegar a R$ 10
milhões", prevê o di-
retor de marketing,
Rodrigo Silveira.

Viviane destaca
que 100% da receita é
aplicada no Instituto.
Nos seus dez anos, o
IAS fez um investi-
mento total de R$ 90

milhões e já atendeu a 2,5 milhões
de crianças. "Dá uma média per ca-
pita de RS 33 por criança/ano", con-
tabiliza. A presidente do IAS diz
não ter feito cálculos sobre quanto o
orçamento do Instituto poderá cres-
cer ano que vem. Mas todos apos-
tam num salto significativo.
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