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Revista Quatro Rodas expande sua
atuação para a área de eventos e coloca
o público apaixonado por carros para
andar em Interlagos

No início de maio, um dos
veículos de mídia impressa
mais tradicionais da indústria
automobilística deu uma aula
de marketing ao promover um
evento único: o Quatro Rodas
Experience. Inédito em nosso
país, esse test-drive multimarcas
realizado no Autódromo de
Interlagos (SP) ofereceu ao
público a oportunidade de
dirigir grandes automóveis
nacionais e estrangeiros na pista
em que se disputa o Grande
Prêmio Brasil de Fórmula 1.
Durante quatro dias, de 4 a 7
de maio, os apaixonados por
carro puderam testar desde

uma Ferrari 360 Modena e
um Porsche 911 Carrera até
um Renault Mégane Hatch F1
Team, podendo escolher ainda
entre um Ford GT, um Peugeot
307 CC, um Kia Opirus ou
um Citroen C4. Para aqueles
que gostaVn de aventura fora-de-
estrada, uma pista "off-road"
foi construída no local, que
permitiu testar veículos como
Hummer H3 e Nissan Pathfinder.
"Oferecemos aos nossos leitores
a oportunidade de experimentar
o nosso trabalho na redação
da revista. Quando chega um
novo carro para testarmos, é
uma festa. Todos querem dirigir.

Assim, resolvemos reproduzir
essa experiência para o
consumidor", comenta o diretor
da unidade Motor Esportes da
Editora Abril, Alfredo Ogawa.
"Há 45 anos entregamos
informação sobre uma indústria
que tem produtos úteis para
o transporte e apaixonantes,
pois as pessoas estabelecem
uma relação sentimental com
o automóvel. O que fizemos
foi estreitar o relacionamento
da marca Quatro Rodas com o
público ao oferecer a experiência
de dirigir em Interlagos um carro
que é objeto de desejo." Os
primeiros números do evento
comprovam que a idéia foi mais
do que acertada: "Para andar
em uma Ferrari era necessário
desembolsar R$ 300 por teste.
Tínhamos 18 testes distribuídos
em quatro dias de evento.
Quando abrimos para a pré-
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venda de ingressos por telefone, as inscrições
para a Ferrari se esgotaram em apenas sete horas",
comemora Ogawa. Ao todo, 70 veículos foram
colocados à disposição do público, que pagou
entre R$ 40 e R$ 300 reais para participar do
evento. Além do test drive, inúmeras atrações
foram oferecidas aos visitantes, como uma tirolesa
entre as pistas "on" e "off-road", simuladores,
exibição de carros antigos de corrida e autorama no
formato do circuito. Para o diretor da Editora Abril,
com essa estratégia a empresa conseguiu atrair
para um só lugar cerca de 10 mil pessoas, "que
representam um público qualificado e formador
de opinião e que realmente entende de carro, pois
todos pagaram para entrar." Durante quatro dias, o
Quatro Rodas Experience movimentou uma cifra de
R$ 10 milhões, teve 2 mil profissionais envolvidos
em sua realização e contou com a participação de
32 empresas, entre patrocinadores, apoiadores e
expositores. Nem mesmo o acidente que destruiu
uma Ferrari 360 Modena, gerando um prejuízo de
aproximadamente R$ 800 mil, apagou o brilho do
evento. "Diante do retorno gerado, nossa intenção
é realizar novamente o evento no próximo ano"
prevê Ogawa.
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