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As corridas de rua estão conquistando cada vez mais adeptos e até as empresas estão 
entrando na competição. Neste ano, 5 mil pessoas irão participar da 2ª Corporate Run, 
competição especializada em corrida corporativa - um crescimento de 66,7% em relação ao 
ano passado.  
 
A segunda edição do desafio será realizada na Cidade Universitária, na zona oeste de São 
Paulo, no dia 20 de agosto. Os grupos competidores são formados por colegas de trabalho que 
gostam de correr. Eles irão vestir a camisa da empresa e suar para terminar um percurso de 
10 Km. No ano passado, 350 companhias participaram da Corporate Run. Neste ano, serão 
entre 500 e 600.  
 
A Maestro, agência de eventos dos publicitários Anuar Tacach e Roberto Justus, criou a 
Corporate Run e este ano irá investir R$ 6 milhões na corrida - R$ 1 milhão a mais que na 
última edição. Segundo Tacach, sócio da Maestro, R$ 4,5 milhões irão para a compra de mídia 
do canal TV Bandeirantes - que transmite a corrida. O restante será usado na produção do 
evento. A Young & Rubicam - agência do mesmo grupo da Maestro - ficou responsável pela 
campanha da prova.  
 
Além da inscrição no valor de R$ 50 por pessoa, o evento conta com três cotas de 
patrocinadores masters, no valor de R$ 350 mil. Por enquanto duas delas já foram preenchidas 
pelas Casas Bahia e Philips - as duas já participaram da outra edição. Há seis co-
patrocinadores, que pagaram R$ 150 mil pelo espaço: Bauducco, Perdigão, Instituto 
Itapemirim, Matec Engenharia, Pantech e Mellon Bank.  
 
Tacach diz que a idéia é transformar a Corporate Run em uma marca - esse nome já está 
patenteado no Brasil, nos EUA e na Europa. Esse ano esse projeto será colocado em prática de 
forma mais intensa. "Venderemos produtos da corrida para os participantes", conta, referindo-
se aos bonés e ao DVD personalizado do evento - a pessoa terá a sua imagem no momento de 
chegada.  
 
O executivo disse que o plano é que o evento comece a dar retorno no terceiro ano. Isso não 
impede que ele já pense em uma expansão. Em São Paulo, a prova ocorrerá apenas uma vez, 
no mês de agosto. Mas Tacach está estudando levar a marca para o Rio de Janeiro no ano que 
vem e até para outros países. "Estamos estudando ir para os mercados americano e francês 
em 2008." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2006, Tendências & Consumo, B5. 


