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Valência (Espanha), 18 de Janeiro de 2006 - Empresa mostra nova postura de 
marketing ao estrear na elite do automobilismo. Para o piloto de Fórmula 1 da BMW 
Sauber, Nick Heidfeld, a base para o sucesso na pista está diretamente relacionada 
com a paixão de quem está pilotando. Para a Intel, que a partir desta temporada será 
patrocinadora oficial da equipe, a paixão do público deste esporte é o combustível para 
aproximar ainda mais sua marca do consumidor final.  
 
Esta é a primeira grande investida da empresa em Fórmula 1, com investimento 
avaliado em milhões de dólares. A companhia não revela valores, mas estima-se que 
nesta atividade esportiva o aporte em ações de patrocínio pode chegar a US$ 70 
milhões nas escuderias de maior porte. "A Fórmula 1 é um dos poucos eventos globais 
que é assistido por cerca de 150 milhões de pessoas, além de ser o mais tecnológico 
esporte do mundo", afirma o diretor mundial de marketing da Intel, Eric Kim.  
 
A tecnologia, aliás, foi um dos pontos decisivos para a escolha pelo automobilismo. 
"Nós pensamos em investir em futebol, que também é um esporte apaixonante, mas 
não envolve essa área", diz o executivo, que durante cinco anos trabalhou na Samsung 
e é considerado um dos responsáveis pela consolidação da marca no setor de 
eletrônicos de consumo.  
 
Outra característica do esporte apontada como crucial para a Intel é justamente a 
paixão que provoca em seus fãs. "Essa foi uma das principais razões que influenciaram 
na decisão de patrocinarmos a F-1. Planejamos estar associados com essa paixão", 
revela Kim.  
 
Vale a emoção  
 
O Brasil é um país estratégico para a companhia norte-americana e seu principal 
mercado na América Latina. "Nós queremos que a Intel seja uma marca amada pelos 
brasileiros e não conseguiremos isso sendo apenas técnicos", diz o diretor, ao 
comentar a aproximação de forma emocional que os esportes proporcionam, 
especialmente o futebol e o automobilismo.  
 
No País, o futebol assiste ao aumento do interesse de empresas de tecnologia em 
patrocinar times nacionais. A primeira a entrar em campo foi a LG Eletronics, com o 
São Paulo Futebol Clube, há cinco anos. Hoje, pelo menos outras quatro companhias 
se enveredam pelos gramados brasileiros: Panasonic, com o Santos Futebol Clube; 
Siemens, no Cruzeiro Esporte Clube; Kyocera com o Clube Atlético Paranaense e, mais 
recentemente, a Samsung, patrocinadora do Sport Clube Corinthians Paulista, com um 
contrato de mais de US$ 12 milhões, por dois anos.  
 
Não tanto quanto dentro de campo - onde multidões de torcedores acompanham gol a 
gol o desempenho de seus times -, a Fórmula 1 é um esporte de representatividade 
em território nacional. A Rede Globo, inclusive, continua comercializando todas as 
cotas de patrocínio para a exibição do treinos e corridas das temporadas.  
 
Entretanto, a atividade assumiu outro patamar após a morte de Ayrton Senna, na 
década de 90. "O esporte continua tendo importância, mas sem aquela euforia e a 
audiência que tinha há alguns anos", afirma o especialista em marketing esportivo, 



José Cocco, presidente da J. Cocco Comunicação e Marketing e sócio da Brunoro & 
Cocco Sport Business.  
 
Pesquisa revela interesses  
 
A empresa de José Cocco, aliás, acaba de elaborar um ranking que aponta qual é a 
melhor atividade esportiva para patrocínio. No Brasil, claro, o futebol encabeça a lista, 
seguido justamente pelo automobilismo. O estudo avaliou 19 pontos, como cobertura 
geográfica, qualidade da marca, adequação ao sexo e faixa etária. O automobilismo, 
diz Cocco, obteve 67,9% dos pontos possíveis. O futebol, por sua vez, alcançou 
76,8%. Mais de 50 atividades esportivas foram pesquisadas.  
 
Um dos aspectos avaliados indicou o quanto um esporte agrega de valor à marca e, 
neste quesito, o automobilismo bateu o futebol. "Este esporte está ligado a pontos 
importantes, como tecnologia, jovialidade, fashion e status", comenta Cocco, ao 
acrescentar que, esses aspectos são registrados em níveis menores no atividade 
praticada por Ronaldinho Gaúcho.  
 
Cocco explica ainda que o estudo também analisou a ligação da imagem do esporte 
com uma marca, como a relação do Banco do Brasil com o vôlei. Neste categoria, 
entretanto, o automobilismo não é considerado muito forte. "Isso está associado mais 
com a própria escuderia do que com o patrocinador", afirma o executivo. O lado 
positivo, no caso da Fórmula 1, é que o patrocinador tem mais chance de 
exclusividade, segundo Cocco.  
 
Para o diretor da Miami ad School, da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), Paulo Sérgio Quartiermeister, a cobertura geográfica da Fórmula 1 permite 
que a exposição da marca ocorra globalmente. Recentemente, China, Bahrain, Malásia 
e Turquia ingressaram no circuito mundial de corridas. Para o executivo, tamanha 
exposição poderia ocorrer no futebol, porém em um evento internacional, como a Copa 
do Mundo.  
 
Busca de visibilidade  
 
A Intel diz acreditar que a visibilidade colocará a companhia mais próxima do 
consumidor final. "A Fórmula 1 também atinge o business to business, mas está mais 
perto do consumidor final", comenta o diretor da Miami ad School.  
 
"A cobertura de TV é ampla. Acreditamos que teremos muita visibilidade com as 
transmissões", diz Eric Kim, da Intel. Estima-se que cada corrida seja exibida para 120 
países, com um público de 161 milhões de espectadores. Paralelamente à mídia 
espontânea, a companhia norte-americana planeja desenvolver ações promocionais e 
marketing de relacionamento.  
 
Quartiermeister comenta que a Intel fará como a HP e a Red Bull que, além de 
investirem no patrocínio, associam a marca à Fórmula 1 em outras iniciativas de 
marketing. A Intel está no caminho - acaba de desenvolver uma campanha publicitária 
global, assinada pela McCann-Erickson, com o piloto da BMW Sauber Jacques 
Villeneuve como garoto-propaganda.  
 
A exemplo de DuPont e Tetrapak, a Intel tem se esforçado para se aproximar do 
consumidor final, embora seus negócios tenham foco em B2B. Sua mais recente 
empreitada, que tem como conceito "Eu mereço Intel", está alinhada com a estratégia 



global da empresa de estreitar a relação com o público final. Criado no Brasil, o slogan 
está sendo "exportado" para outros locais da América Latina.  
 
No ano passado, a companhia lançou sua primeira ação promocional em território 
brasileiro. No âmbito internacional, a Intel anunciou no início de janeiro uma nova 
identidade visual, alterada após quase 40 anos, e o slogan "Leap Ahead". A mudança 
está em consonância com alterações internas na companhia.  
 
A Intel vem direcionando seus esforços para uma modificação de sua participação de 
mercado, que começou com o desenvolvimento da tecnologia da plataforma móvel 
Intel Centrino. Em 2005, a companhia se reorganizou com base no modelo de 
plataformas e está focada atualmente em quatro segmentos-chave - mobilidade, casa 
digital, saúde e empresa. Para Eric Kim, a comunicação da companhia também passa 
por um novo momento, mais atual.  
 
As novas áreas da tecnologia, como digital e móvel, vão além da comunicação técnica 
justamente por envolverem produtos de consumo. E é aí que entra o toque emocional. 
A Intel é uma das patrocinadoras da equipe da BWM Sauber, que tem ainda como 
parceiras as empresas Petrona, O2, Credit Suisse, entre outras. Uma das concorrentes 
da companhia norte-americana, a AMD, também apoia a Fórmula 1, num patrocínio de 
menor porte para a Ferrari.  
 
Leia mais 
 
BMW:exposição ajuda nas vendas 
 
   
18 de Janeiro de 2006 - A Espanha, país do campeão de Fórmula 1 do ano passado, 
Fernando Alonso, foi o território escolhido pela BMW Sauber para lançar seu carro da 
temporada de 2006. Trata-se de um marco para a BMW. É a primeira vez, desde que 
ingressou no esporte, na década de 80, que a empresa tem seu próprio time de 
Fórmula 1.  
 
Até 2005, a companhia alemã era parceira da escuderia Williams, mas em janeiro 
tornou-se majoritária na Swiss Sauber Holding AG. Após 13 anos como responsável 
pela equipe, Peter Sauber passa a atuar como consultor do time, deixando o lado 
operacional do negócio. A direção, agora, fica a cargo de Mario Theissen, também 
diretor da BMW MotorSport.  
 
Para o executivo, a Fórmula 1, além de atuar como um laboratório de alta tecnologia e 
aceleradora de inovações, mostra-se estratégica do ponto de vista do marketing. A 
modalidade esportiva é, para a companhia, uma plataforma perfeita para demostrar os 
valores da marca. "Nós não podemos imaginar a BMW sem motorsports e este tipo de 
esporte sem a BMW", diz Mario Theissen.  
 
A BMW ingressou nesta modalidade em 1982 e, no ano seguinte, foi campeã com a 
equipe Brabham. O piloto: o brasileiro Nelson Piquet. Para a temporada de 2006, a 
equipe chega com novos carros, agora equipados com motor V8, e time modificado. 
Escalou o francês Jacques Villeneuve e o alemão Nick Heidfeld, que têm juntos nos 
currículos a participação em 250 grandes prêmios.  
 
No ano passado, a Sauber ficou na oitava posição do ranking de construtores. Também 
na temporada de 2005, o piloto da Renault Fernando Alonso interrompeu a hegemonia 



da Ferrari na Fórmula 1. Por seis anos a escuderia italiana arrematou título de 
construtores e desde 2000 o de pilotos, com o alemão Michael Schumacher. A 
temporada de 2006 começa no dia 12 de marco, em Bahrain. O Brasil fechará o 
circuito deste ano, com a corrida marcada para 22 de outubro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 jan. 2006, Comunicação, p. C-6 


