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A Volvo investiu US$ 4 milhões para trazer 2 mil donos de frotas de caminhões para assistir a 
saída dos sete barcos que participam da regata Volvo Ocean Race neste domingo na Baía de 
Guanabara, no Rio. "É uma forma de aproveitar o evento para aprimorar a política de 
relacionamento com a marca", diz Solange Fusco, gerente de comunicação corporativa da Volvo 
do Brasil. São 1,8 mil convidados vindos da Europa, principalmente da Escandinávia, onde está a 
sede da empresa sueca, e 800 do Brasil, que vão acompanhar, em cerca de 30 embarcações, a 
saída dos barcos rumo a Baltimore (EUA).  
 
Até o ponto final da corrida, marcado para 17 de junho em Gotemburgo, na Suécia, a regata terá 
percorrido um total de 60,5 mil quilômetros em cinco continentes, nove países e quatro oceanos e 
mobilizado recursos da ordem de US$ 350 milhões. A meta dos organizadores é superar a 
audiência alcançada na última edição (2001/2002), de 800 milhões de pessoas.  
 
Dessa vez são esperados 1,5 bilhão de telespectadores, número calculado com base no número 
de pessoas que acompanham a regata pela televisão, jornais, revistas e pela internet. Pela 
primeira vez, a regata pode ser acompanhada 24 horas pela rede, com atualização da posição dos 
barcos a cada 20 minutos.  
 
A saída do Rio para Baltimore inicia a quinta etapa da regata, que teve início em novembro do ano 
passado em Vigo, na Espanha. Ao todo serão nove trechos até a linha de chegada. A Volvo, que 
desde 1997 patrocina o evento e desde a última edição (2001/2002) dá nome à disputa, 
desembolsou cerca US$ 20 milhões. Além de acompanhar a largada para a próxima etapa da 
prova, os 2 mil convidados da marca no Brasil vão ainda visitar a fábrica de caminhões e ônibus 
da empresa, em Curitiba.  
 
Mas fazer negócios não é o foco principal. "A regata é, antes de tudo, uma forma de fixar valores 
com os quais a marca quer estar relacionada, como ousadia, espírito de equipe, tecnologia e 
respeito ao meio ambiente", comenta Solange.  
 
Criada em 1973 com o propósito de se transformar em uma espécie de "Everest da vela", uma 
prova que desafiasse o limite de homens e barcos, a regata volta ao mundo atrai cada ano um 
número maior de patrocinadores, de olho na oportunidade de globalizar a presença na mídia. 
Nessa edição, estão nomes como ABN Amro, Ericsson, Motorola, Nivea, Sony, Disney, Telefônica, 
ThyssenKrupp, e Vivo, essa última master patrocinadora do Brasil 1.  
 
O projeto brasileiro está estimado em US$ 15 milhões e tem participação ainda de Motorola, 
Qualcomm e da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex).  
 
Como estratégia de promoção, a Vivo montou um estande de 80 m² na Marina da Glória, onde 
funciona uma loja, com venda de celulares e serviços. Segundo Felipe Barahona, diretor de 
marketing promocional da empresa, foi lançada uma série quatro cartões temáticos com imagens 
do Brasil 1 para clientes pré-pagos e colecionadores. A empresa também leva 200 convidados 
para acompanhar a festa de partida dos barcos.  
 
A expectativa dos organizadores é que 150 mil pessoas passem pela Marina até este domingo. A 
disputa está sendo liderada pelo ABN1, patrocinado pelo ABN Amro. O banco holandês, que apóia 
ainda o barco ABN2, desembolsou € 20 milhões nos dois projetos, a maior verba entre os barcos.  
 
A Walt Disney apóia a equipe americana, batizada com o nome Piratas do Caribe II - Dead ma’n 
chest, como parte da divulgação mundial da continuação do primeiro filme da série Piratas do 
Caribe.  



A Ericsson patrocina equipe sueca. A Telefônica investiu no barco Movistar, da equipe espanhola, 
e a ING no Sunergy and Friends, representante da Austrália. Os barcos estão mais velozes e 
devem completar a regata 20 dias mais rápido do que na última edição.  
 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 mar. , 1 e 2 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


