
FÓRMULA 3 SUL-AMERICANA 2014
PROPOSTA DE PATROCÍNIO



OBJETIVO:
“Apoio ao esporte de base e formar futuros vencedores”. 

PATROCÍNIO ESPORTIVO

CONSIDERAÇÕES / CLIENTE 
1. Propagação da marca junto ao esporte que 
mais cresce no Brasil; 
2. Fortalecimento da marca no meio 
automobilístico nacional e na mídia 
convencional e especializada (eletrônica, 
impressa e digital, entre outras); 
3. Agrega “Responsabilidade Social” ao 
portfólio de negócios da empresa; 
4. Reforço de parcerias através de 
contrapartidas sociais; 



FÓRMULA 3 SUL-AMERICANA 

Eduardo Marim Benites - Chefe de equipe da EMB Racing atua no automobilismo há mais de 34 anos. Já trabalhou com 
vários pilotos de renome internacional, entre eles, Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Hélio Castro Neves e Ingo Hoffmann, tendo 
também trabalhado na Fórmula 3 Inglesa, onde adquiriu conhecimento técnico internacional, expertise que o auxilia a colocar 
a equipe na vanguarda da categoria no Brasil. 
Contando com uma estrutura capaz de atender a todas as necessidades que uma categoria internacional como a Fórmula 3 
exige, a sede da EMB Racing em São Paulo possui ferramental completo, caminhão para transporte do equipamento e uma van 
para transporte da equipe para todas as corridas da temporada. 
O investimento e a valorização de mão-de-obra especializada em equipamentos 
de ponta faz com que a EMB Racing seja a equipe na qual todos os profissionais 
envolvidos na categoria gostariam de estar trabalhando, pois estas são as condições 
ideais para se trabalhar e atingir resultados. 
Para o ano de 2014, a EMB Racing estará brigando pelo campeonato brasileiro e sul-

americano e contará com o piloto Nicholas Silva para ajudar a chegar a este objetivo.

EQUIPE DE COMPETIÇÕES EMB RACING



NICHOLAS SILVA 
Fórmula 3 Sul-Americana 
O piloto americano iniciou a carreira aos 5 anos de idade, em 2001. Ficou até 2003 na Kid Karts em So Cal 
Sprinters e WSKC - 2004 WKA e Stars of Karting West Coast, Copa Brasil e Brasileiro de Karte no Cadete;
Piloto de fábrica da Metal Moro - 2005 IKF e Stars of Karting West Coast no cadete Copa Brasil, Brasileiro de 
Karte e Campeonato Paulista Light;
Piloto de fábrica da Metal Moro e Techspeed - 2006 FWT, Gatorz, Nacional Americano de Rotax (6º) e Stars of 
Karting East e West Coast no cadete e Rotax Mini Max;
Piloto de fábrica Kart Mini  2007 FWT, Nacional Americano de Rotax (10º), SKUSA e Gatorz no Rotax Mini Max;
Piloto de fábrica Kart Mini - 2008 CotA, LAKC (vice) e Gatorz(vice), SKUSA no Rotax Junior e S5 Shifter;
Piloto de fábrica Kart Mini - 2009 CotA, LAKC (vice), SKUSA, Nacional Americano de Rotax (10º) e Gatorz 
(vice) no Rotax Junior;
Piloto oficial de distribuidora Kosmic Norte Americana Reaction Karting - 2010 CotA, LAKC (vice), SKUSA e 
Gatorz(vice) no Rotax Junior e SOLGP (3º) no Rotax Senior;
Piloto oficial de distribuidora Kosmic Norte Americana Reaction Karting e piloto oficial de distribuidora CRG 
Norte Americana SSC Racing - 2011 Kart: Cota e SKUSA no Rotax Senior e S2 Shifter Carro: treinamento Skip 
Barber Racing School e Skip Barber Karting Shootout. 
Hoje, Nicholas com 17 anos, mora e estuda nos EUA, mas consegue administrar bem o seu tempo para 
treinar e correr no Brasil.

O PILOTO

“O kart me deu muitos momentos de prazer e excelentes recordações. Nunca 
uma pilotagem foi tão divertida e ali aprendi muita coisa. Quase tudo que usei 
na F3 e F1 eram provenientes do aprendizado nos karts.” (Ayrton Senna)



O piloto Nicholas Loro Silva comemorando a conquista do terceiro lugar 
em Interlagos, SP, na prova da F3 Light disputada em 21 de julho de 2013.

NS RACING NO PODIUM



Investimento com Patrocínio e seu Custo-Benefício
“ Os investimentos em patrocínio estão aumentando globalmente. As razões estão 
bem documentadas: mais rentável do que a publicidade, criando uma conexão 
emocional com os clientes, construindo os valores da marca, a preferência do 
cliente e oportunidades de vendas, bem como, um melhor desempenho do negócio.”

 (www.f1-confidential.com) 

5-07 abril, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, SP, Brasil
19-21 abril, Autódromo Internacional Nelson Piquet, em 
Brasília, DF, Brasil
28-30 junho, Autódromo Ciudad de Concordia, Concordia, 
Entre Rios, Argentina
19-21 julho, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, SP, 
Brasil
23-25   agosto, Autódromo Internacional de Curitiba, Pinhais, 
PR, Brasil

INVESTIMENTO

FÓRMULA 3 SUL-AMERICANA 2013
Nove fins-de-semana de corrida dupla.

27-29 setembro, Autódromo Internacional Nelson Piquet, 
em Brasília, DF, Brasil
25-27 outubro, Autódromo Internacional de Tarumã, 
Tarumã, RS, Brasil
15-17 novembro, Autódromo Internacional Zilmar Beux, 
Cascavel, PR, Brasil
01 de novembro a 29 de dezembro, Autódromo Internacional 

de Curitiba, Pinhais, PR, Brasil

* This is not the 2014 calendar as it is yet to be announced. *



Simulação ilustrativa expondo múltiplas possibilidades de aplicação de marca. 

COMUNICAÇÃO VISUAL FÓRMULA 3  



RETORNO DE MÍDIA – AUTOMOBILISMO NACIONAL 

• Associar a marca aos valores intrínsecos do esporte: tecnologia, velocidade, desempenho, competitividade e emoção. 

• Inúmeras possibilidades de ativação do patrocínio e de ações com fornecedores, clientes e colaboradores. 

• Oportunidade de marcar presença no circo das maiores categorias do automobilismo brasileiro, com exposição garantida em todos 

os veículos de comunicação. Todas as etapas da Fórmula 3 terão transmissão ao vivo pela REDE TV. A categoria será transmitida em 

horário alternativo pela SPORTV. 

• O evento é um grande business de entretenimento, com mais de

R$ 560 milhões movimentados por ano. Também é uma categoria em franco 

crescimento: de Top 5 em 2004 a Top 3 em 2008 no ranking das principais 

categorias do automobilismo mundial, segundo revista especializada (fonte: 

RaceMagazine, 28/04/09). E conta com presença maciça de público nos 

autódromos: médias superior a 38.000 pessoas por prova. No total, mais de 

450.000 pessoas presenciaram as corridas em 2012.



A agência SHERPA COMUNICAÇÃO pode elaborar a criação de  layouts ilustrativos, se colocando a disposição para retificar ou redesenhar 

todo composto promocional dentro dos padrões preconizados pela patrocinadora, nos espaços nobres das equipes de competições, assim 

como em mídias nacionais e regionais; 

Exposição plena de marca da patrocinadora nos carros de competições e transportes de apoio (motor home, scooters, bikes), além de 

ilustração de box, acessórios, uniformes e recursos tecnológicos da equipe de competições; 

Ação de marketing “Passeio Público”: Carreata (autorizada) com o carro de competições oficial pelas ruas do local da etapa; 

Ação de marketing “Carro Boneca”: Uma réplica do carro de competições adaptado para exposições indoor ou exterior, para ambientes de 

conveniência (a combinar). 

Possibilidade de ações promocionais e ativação no box durante visitação do público. Samplings, sorteios, testemunhais, celebridades, ou 

seja, vale tudo para divulgar a marca ou produto do patrocinador em grande estilo. 

Uma grande variedade de possibilidades em ações promocionais e eventos de ativação.

PROPRIEDADES (NAME RIGHTS)
Uso da Marca no nome da Equipe de Competições para Cota Ouro. 

c o m u n i c a ç ã o



COMUNICAÇÃO VISUAL DO UNIFORME DAS EQUIPES 
E MACACÕES DOS PILOTOS



Os meios de transporte das equipes de competições e dos pilotos é um case de marketing à parte. 
Adorado por onde passa, o circo do automobilismo nacional tem mostrado a participação de grandes marcas sob a 
forma institucional desde a hora que saem de seus estados, pelas rodovias do Brasil. Carretas são utilizadas como 
verdadeiros outdoors, divulgando e expondo a marca como incentivadora esportiva e social. 

Motor Home e carros a disposição para ações em feiras, exposições, eventos e etc.

COMUNICAÇÃO VISUAL DOS TRANSPORTES DAS EQUIPES 



“Vou aproveitar ao máximo esta passagem pela F3. Aprender o que tiver que aprender, 
pois nada vai me fazer desistir do sonho  de pilotar uma Fórmula 1.” (Nicholas Silva)



PROPRIEDADES / PROMO-EXTRAS 
• Intensa exposição de marca em mídia especializada e espontânea (digital, impressa e eletrônica) que 

envolve a categoria principal e as de acesso, sendo a quarta maior plataforma de Marketing Nacional. 

• A efetiva presença de pilotos e equipes em workshops, conferências e eventos do patrocinador, assim 

como uso de imagem das equipes e pilotos em material promocional impresso e digital; 

• Palestras motivacionais e conscientização sobre direção (ofensiva e defensiva) no ambiente de 

trabalho e/ou autódromos (pré-combinando); 

• Farta distribuição de material promocional e divulgação nos autódromos, com presença sempre 

marcante de grid-girls e pilotos no horário de visitação pública. Média de 

10.000 contatos diretos. 

• Possibilidade de ações promocionais exclusivas como HC (Hospitality Center) 

recebendo convidados em espaços VIPs com brindes personalizados. Bufffet 

completo, vista panorâmica com transmissão na íntegra em telas LCDs,

e muita mordomia;



PORQUE PATROCINAR?
Patrocinar o automobilismo é muito mais do que simplesmente ter o nome de sua empresa nas laterais do veículo. Trata-se de uma 

ferramenta de marketing que proporciona a exposição de sua marca em níveis dificilmente atingidos por outras modalidades esportivas.

O publico interessado no automobilismo situa-se nas classes A e B, sendo que 60% pertence ao sexo masculino, na faixa entre 15 e 

47 anos de idade e tem como característica marcante, geralmente o alto poder aquisitivo, característica esta que alia a marca de uma 

empresa a credibilidade e solidez.

O publico envolvido a eventos automobilísticos também é caracterizado por ser formador de opinião, freqüentemente ser proprietário de 

automóvel, com um bom nível técnico sobre princípios mecânicos e cuja opinião é respeitada pelo seu conhecimento.

Um outro aspecto deste público, é a influência de sua auto-doutrina (envolvimento do próprio meio), processo que trabalha um segmento 

do seu público desde a faixa dos 12 anos de idade. Neste contexto, uma vez adquirido o conceito de marca, este dificilmente será 

alterado com o passar dos anos.

O patrocínio automobilístico transcende a qualquer target pré-determinado, pois todas as possibilidades e ferramentas de marketing 

disponíveis em um evento automobilístico, fazem com que a marca veiculada não tenha limite de penetrabilidade e aderência.

( http://porscheracing.com.br/retornopublicitario)

“Projetos esportivos geram riquezas sociais, ambientais e comerciais tanto para o Estado que incentiva, quanto para as 

empresas que investem neste setor. Grandes marcas movimentam, além de mídia, empregos diretos e indiretos pelo país”. 



PRÓXIMO PASSO

2014: Fórmula 3 Sul-Americana

2015: FIA Fórmula 3 / ATS Formel 3 / GP3



2016 - 2017: Fórmula Renault 3.5 / GP2

2018: Fórmula 1 / IndyCar

Estas são as opções disponíveis atualmente. Existe a possibilidade que outras categorias surjam no futuro.



Contato Comercial:
Marcos F. Souza Silva
0XX 11 975711118
mfss@californiaairsales.com


