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Volvo Ocean Race terá investimentos de US$ 350 milhões. 
 
Os números impressionam. Os investimentos totais no projeto alcançam US$ 350 milhões. Sete 
barcos percorrem 31,2 mil milhas náuticas, quase 60 mil quilômetros, por quatro oceanos em sete 
meses. Nesse período, a flotilha passa por nove países e cinco continentes. Ao todo, 1,5 bilhão de 
pessoas, 23% da população mundial, devem acompanhar a regata pela mídia (TV, jornais, 
revistas e rádio) e por novos meios de comunicação como a internet e o telefone celular - usado 
pela primeira vez para levar informações aos aficionados. 
 
Em acordo com a Ericsson, parceira oficial da regata na produção de conteúdo para celulares, é 
possível enviar um SMS para um número e receber informações on-line sobre a corrida. A 
magnitude das cifras explica porque a Volvo Ocean Race, considerada a Fórmula-1 dos mares, 
atrai tantas empresas interessadas em patrocinar as equipes. 
 
A Ericsson patrocina a equipe da Suécia. O ABN Amro tem um time com dois barcos, que 
representam a Holanda. A Vivo é a patrocinadora master do Brasil 1, o time brasileiro. A 
Telefonica apóia a equipe espanhola, a Disney, o barco dos Estados Unidos, e o ING é o 
patrocinador da embarcação da Austrália. 
 
Nas cidades onde a regata passa, os patrocinadores montam estandes para relacionamento com o 
público e os clientes. Até 2 de abril, quando partem para Baltimore, nos Estados Unidos, os barcos 
permanecem no Rio, onde haverá regata, contando pontos para a classificação geral, dia 25, na 
Baía de Guanabara. 
 
Os grandes patrocinadores da Volvo Ocean Race têm operações globais e vêem a regata como 
oportunidade para garantir visibilidade na mídia. Há outro aspecto estratégico, que é o marketing 
de relacionamento com clientes e funcionários. As empresas convidam clientes de várias partes do 
mundo para participar das paradas e o programa, em alguns casos, inclui negócios além da 
experiência única de assistir à corrida com os melhores velejadores do mundo. 
 
"A regata é o principal investimento na plataforma de divulgação da marca", diz Solange Fusco, 
gerente de comunicação corporativa da Volvo do Brasil. A empresa, de origem sueca, começou a 
patrocinar o evento em 1997, quando a regata ainda chamava-se Whitbread. Na edição 2001-
2002, a marca Volvo virou sinônimo da regata de volta ao mundo. 
 
Solange diz que o evento representa valores presentes na marca da empresa, entre os quais 
qualidade, tecnologia e respeito ao meio-ambiente. Outros valores da regata, que também são 
perseguidos no dia-a-dia pelos patrocinadores, são liderança, profissionalismo, respeito e 
perseverança. "Levamos para o mar, com a equipe, os valores que temos em terra", diz Daniela 
Dutra, coordenadora da área de eventos e promoções do Banco Real. 
 
O Real pertence ao holandês ABN Amro, que, pela primeira vez participa da regata. Concluída a 
quarta etapa, no Rio, os dois barcos do ABN lideram a competição (o Brasil 1 está em quinto 
lugar). Daniela diz que o investimento do banco no projeto da Volvo Ocean Race foi de 20 milhões 
de euros. Ela estima que o estande do ABN montando na Vila da Regata, na Marina da Glória, na 
região central da cidade, receberá quatro mil pessoas das quais 700 poderão assistir embarcadas, 
como convidadas, a regata do dia 25 e a relargada, em 2 de abril. 
 
A Volvo levará duas mil pessoas para assistir a regata, incluindo convidados da Escandinávia e do 
Brasil. Ao todo a Volvo do Brasil investiu US$ 4 milhões, entre convidados e eventos, na 
passagem da regata pelo Rio.  
 



 
A estimativa dos organizadores é de que até 2 abril 150 mil pessoas passem pela Marina para 
visitar a Rio Stop Over, como é chamada a parada carioca da regata. Cerca de 1,2 mil pessoas 
trabalham no evento, espalhadas pelos estandes dos patrocinadores. 
 
A Ericsson montou na vila dois estandes com 400 metros quadrados cada um e tem dois veleiros 
e uma lancha alugados à disposição dos clientes. "Esperamos 500 pessoas para assistir conosco, 
embarcadas, a regata na Baía de Guanabara", diz Márcia Goraieb, diretora de marketing e 
comunicação da Ericsson Brasil. 
 
Segundo ela, o investimento global da Ericsson na regata consome 70% da verba de marketing da 
empresa no mundo em um ano. No Brasil, o evento aumentou em 30% o investimento em 
marketing previsto para 2006. As cifras são mantidas em sigilo pela empresa. 

 
 
Leia Mais 
 
Brasil desafia rivais com menos recursos 
De São Paulo 
 
A equipe Brasil 1 participa da regata de volta ao mundo com orçamento ajustado. O custo de 
operação mensal é de cerca de US$ 350 mil. O time, comandado no mar pelo medalhista olímpico 
Torben Graël, não conta com sobra de recursos para aplicar: trabalha só com o fluxo de caixa. Em 
outras palavras, os recursos que entram do aporte dos patrocinadores saem, na outra ponta, para 
pagar fornecedores em reais, no Brasil, e em euros, dólares australianos e neozelandeses, rand 
sul-africanos, dólares americanos e coroas suecas, no exterior. 
 
Toda a engenharia administrativa e financeira do Brasil 1 está a cargo do economista Maurício 
Fernandes, ex-sócio e executivo do Banco Pactual. "Temos um dos menores orçamentos da 
regata, mas mostramos os resultados no peito e na raça", diz. O projeto de ter uma equipe 
brasileira disputando a Volvo Ocean Race foi idealizado por Alan Adler, diretor da equipe do Brasil 
1, e por Torben Graël. 
 
Inicialmente estimou-se que o investimento no projeto, para fazer uma boa campanha, ficaria em 
cerca de US$ 12 milhões, incluindo a construção do barco. O número foi reavaliado e concluiu-se 
que, para ser competitivo, o Brasil 1 precisará de um orçamento mínimo de US$ 13 milhões e de 
um número "ideal" de US$ 15 milhões. 
 
Enio Ribeiro, co-gerente-geral do projeto, diz que uma das estratégias, para atrair as empresas, 
foi fracionar o investimento para tornar as cotas mais acessíveis aos patrocinadores. A Vivo 
aceitou entrar como patrocinador master e levou com ela a Motorola e a Qualcomm. "Entramos no 
projeto porque acreditamos no Brasil e nos atletas brasileiros", diz Felipe Barahona, gerente de 
marketing e eventos da Vivo, maior operadora de telefonia móvel da América Latina. 
 
Barahona não revela o valor do investimento. Estima-se, porém, que a Vivo tenha colocado em 
reais o equivalente a US$ 5 milhões. Motorola e Qualcomm devem aportar US$ 1,8 milhão cada 
uma. ThyssenKrupp investiu US$ 1,6 milhão, o HSBC, US$ 1,2 milhão, e Embraer e Ágora Senior, 
US$ 300 mil cada uma. O governo, por meio da Apex, também comprometeu recursos no projeto. 
 
"Boa parte dos patrocinadores completaram os desembolsos, faltando agora só uma sintonia com 
alguns patrocinadores públicos e privados", diz o diretor financeiro do Brasil 1. Para desenvolver o 
projeto, foi criada uma empresa, a Regata S.A., controlada pela Vela Brasil. Também foi criada 
uma estrutura para fazer captações offshore por meio da empresa Hutchinson, nas Ilhas Virgens.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2006, Tendências & Consumo, p.B6. 


