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Tour de France: um negócio rentável…
Essa competição ciclística de longo circuito representa um belo negócio para seus
organizadores, para a mídia, as cidades participantes, os patrocinadores e as marcas
presentes nas caravanas publicitárias...
O Tour de France garante um bom retorno financeiro para os municípios e para as empresas
que participam do terceiro evento esportivo mais popular do planeta, depois dos Jogos
Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol. A popularidade dessa corrida ciclística, sem igual,
se mantem a cada ano. A competição é transmitida em mais de 190 países e é vista em média,
a cada ano, por quase 3,5 bilhões de telespectadores. Nas
beiras das estradas, quase 12 milhões de espectadores se
aglomeram para ver o pelotão, mesmo que seja somente por
alguns segundos. Em 2007, a ida à Londres bateu todos os
recordes possíveis com quase 3 milhões de pessoas nas ruas.
Agora podemos compreender melhor porque as cidades e as
empresas se precipitam para participar dessa competição
única nesse gênero.
A ASO (Amaury Sport Organisation) é a primeira empresa a ser
financeiramente beneficiada com o Tour de France, desde
1947. De fato, a competição permite a essa sociedade familiar
francesa, que detém também os quotidianos L’Equipe e Le
Parisien, registrar um volume de negócios em torno de 150
milhões de euros. France Télévision paga, sozinha, 24 milhões
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de euros a cada ano para transmitir as imagens da corrida. As
cidades implicadas nas etapas desse evento também devem
retribuir financeiramente a ASO. O preço para sediar uma largada fica em torno de 100.000
euros. Um município que sedia o término de uma etapa deve desembolsar 60.000 euros. Esses
valores podem parecer elevados, mas a cada ano quase 200 municípios correm para
participar desse evento. Os retornos financeiros para as cidades que têm o privilégio de serem
selecionadas são, sem dúvida, bem expressivos.
Inúmeros retornos financeiros
O Prefeito de Porto-Vecchio, na Córsega, e o Prefeito de Gap, nos Alpes, estimam que a
passagem do pelotão tenha rendido muitos milhões de euros para o seu município. A
aglomeração de Metz foi ainda mais longe e solicitou a uma empresa especializada no setor
um levantamento sobre os retornos financeiros ligados à presença da caravana da competição
no último dia 6 de julho. Os resultados desse estudo são claros: graças a essa etapa, os donos
de hotéis, donos de restaurantes e os prestadores de serviços da cidade tiveram um benefício
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de mais de 670.000 euros suplementares de receita . Dois terços dos turistas que vieram para
a chegada do Tour de France declararam que esse evento os motivou a prolongar sua estada e
77 % reconheceram que a escolha do seu destino foi influenciada pela competição. 30 % dos
profissionais do município sentiram um impacto positivo durante esse dia particular. 38%
dos empresários do setor hoteleiro da cidade registraram um aumento de 25% na sua taxa de
ocupação, graças também à presença dos 2.300
jornalistas que acompanham a corrida dos
ciclistas.
Os patrocinadores das equipes também não
tiveram nenhum problema quanto ao retorno
de seus investimentos. O índice de notoriedade
da AG2R-La Mondiale, que era de 30 % das
pessoas entrevistadas quando do seu ingresso
no ciclismo em 1997, passou desde então a 75
%. A seguradora, cujo investimento é de
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aproximadamente 8,3 milhões de euros a cada
temporada, estima que o mesmo lhe traga algo em torno de 60 milhões de euros na compra de
espaços publicitários em diferentes mídias (TV, rádios, jornais, Internet). As empresas com
recursos mais restritos podem, também, se beneficiar do Tour participando da caravana
publicitária.
Para estar entre as 37 marcas que colocam em circulação os 180 veículos publicitários que
divertem as crianças e os adultos ao longo das estradas algumas horas antes da passagem do
pelotão, existem duas opções. Os parceiros oficiais do Tour, tais como a LCL, PMU, Skoda e
Vittel podem participar da caravana gratuitamente, como é estipulado pelo seu contrato de
patrocínio. E as outras empresas devem pagar 37.000 euros à ASO para poderem colocar
quatro veículos no desfile publicitário, diferentes dos outros. Os anunciantes devem também
prever quantidades astronômicas de pequenos presentes para oferecer ao público. Assim, a
Bic, por exemplo, distribui 400.000 objetos aos espectadores e a fabricante de biscoitos StMichel, oferece 3 milhões de madeleines (bolinhos em forma de concha) durante o Tour de
France.
Marco Rangi
Alguns números:
. 3,5 bilhões de telespectadores em 190 países
. 150 milhões em volumes de negócios

N.B : Les propos et opinions exprimés dans le présent article, qui vise à informer sur les réalités de la France contemporaine,
ne revêtent aucun caractère officiel.
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