Projeto de Patrocínio

No dia 8 de Outubro será realizada a 72ª Regata Escola Naval. Você é nosso convidado
especial, participe dessa empreitada! Associe a sua marca ao maior e mais tradicional
evento náutico da América Latina.

Seja um patrocinador
Mais informações
1T (RM2-T) Dayse Pita / 1T
(RM2-T) Érika Mussi
dayse.pita@en.mar.mil.br /
erika.mussi@en.mar.mil.br
(21) 3974-1419 / 1443
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A Escola Naval
A importância do mar para o Brasil mostrou-se decisiva ao longo
da nossa história. Se hoje podemos nos orgulhar das vitórias que
preservaram a integridade do nosso território e garantiram a coesão e a
independência do nosso povo, muito devemos agradecer às acertadas
decisões que no passado permitiram o uso do mar segundo nossos
interesses.
A Escola Naval insere-se neste contexto, com a nobre tarefa de
preparar profissionais qualificados para o exercício das funções de Oficiais
nas Forças Navais e de Fuzileiros Navais. Com sua gênese em Portugal, em 1782, a Escola Naval é a
instituição de ensino superior mais antiga do Brasil.
Hoje estão em formação 929 Aspirantes, jovens de 18 a 27 anos, de ambos os sexos, dotados de
grande potencial intelectual e sólidos valores morais. Esses jovens, que ingressam na Escola Naval por meio de
concurso público, estudam em regime de internato e realizam, além das atividades ligadas à formação militar,
inúmeras outras, que complementam a formação. Essas atividades são dotadas de valiosa contribuição para o
desenvolvimento de diferentes habilidades e da personalidade desses jovens.

O GVEN
O Grêmio de Vela da Escola Naval (GVEN), fundado em 1943, é uma
instituição de caráter cultural, desportivo e recreativo, do tipo associação civil de
direito privado, organizada para fins não econômicos, criado para congregar
velejadores.
Tem por finalidade: estreitar os laços de estima, camaradagem e solidariedade entre seus associados;
incentivar o desporto da vela por meio de atividades culturais, sociais, cívicas, esportivas, assistenciais,
educacionais e filantrópicas; promover o intercâmbio técnico e social com entidades congêneres, nacionais e
estrangeiras; realizar atividades recreativas e de lazer que incentivem a prática da vela; lecionar instruções de
vela; formar, organizar e manter uma equipe de vela em condições de bem representar o GVEN, a Escola Naval
e a Marinha do Brasil, no país e no exterior.
Além da Vela, o GVEN também promove atividades em Remo Olímpico, Remo Escaler e Canoagem.
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A 72ª Regata Escola Naval

A Regata Escola Naval está entre as mais belas realizações dos nossos Aspirantes. Criada pelo
GVEN com o propósito de retribuir aos clubes náuticos a gentileza por franquear aos Aspirantes a
participação nas regatas, isentando-os do pagamento das elevadas taxas de inscrição, a prova é realizada
ininterruptamente desde 1945, bastando aos participantes cruzar a linha de partida com seu veleiro para
fazer parte da prova.
Esta fórmula garantiu o crescente sucesso do evento, que vem batendo recordes de participação,
tornando-se o maior e mais tradicional evento náutico da América Latina. Durante a realização da
Regata, a Ilha de Villegagnon, recebe cerca de 3.500 visitantes, além de uma média de 800 embarcações
com aproximadamente 2.000 tripulantes. Localizada próximo a cabeceira da pista do aeroporto Santos
Dumont, a Escola Naval possui uma vista privilegiada da Baía de Guanabara, onde é possível avistar o pão
de açúcar e o Cristo redentor.
As competições não se restringem somente aos veleiros, outras modalidades foram incorporadas na
competição, intitulando assim o evento como a “grande festa do iatismo no Rio de Janeiro”.
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Como será organizada 72ª Regata Escola Naval?
No dia 8 de Outubro, às 8h, os portões de Villegagnon serão abertos para receber visitantes e
competidores (nacionais e internacionais) das mais variadas modalidades do iatismo. No período da
manhã, acontece a Meia Maratona de Canoagem Oceânica de Villegagnon e a Regata a Vela de
Rádio Controlados, no período da tarde é a vez da competição entre os veleiros da “72ª Regata
Escola Naval”, grande atração do evento. Além disso, em paralelo às competições, ocorrem diversas
exposições para os convidados com atividades ligadas a área náutica e de interesse da Marinha. A
premiação ocorre em dias diferentes, sendo a premiação da Regata Escola Naval 10 dias após a
competição em um coquetel de confraternização.
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Ações pré-evento:
Divulgação: após o fechamento dos patrocinadores, será feita a divulgação através de envio de
convites, colocação de cartazes nos clubes e nos locais de interesse dos participantes.
Inscrições: as inscrições serão realizadas por meio do site da Escola Naval em endereço eletrônico
criado especificamente para o evento.
Imprensa: Assessoria de Imprensa especializada: parceria com veículos de comunicação ligados à
prestação de serviços à população da cidade, veículos esportivos e mídia;

Ações durante evento:
Estandes de patrocinadores e organizações militares da Marinha, que oferecem variadas informações
e demonstrações; Intensa atividade social por meio de coquetéis na área VIP, almoço de
confraternização e cerimônias solenes, com a presença de autoridades políticas, personalidades e
convidados dos patrocinadores.
Exposições de material militar da Marinha (incluindo equipamentos de mergulho e pára-quedismo,
helicópteros, mísseis, carros de combate e barracas de um hospital de campanha), exposição de
embarcações olímpicas, apresentações da Banda de Música e do “Pelotão Elétrico” dos Fuzileiros
Navais; Atividades esportivas e recreativas para crianças, como lutas marciais, adestramento de cães, e
oficinas de nós. Ao término da regata, uma confraternização com uma tradicional feijoada.

Ações pós-evento:
Coquetel de Premiação;
material de cobertura do evento,
como fotos, vídeo e publicações; e
postagem de agradecimento aos
patrocinadores do evento.
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Cotas de Patrocínio Premium
Quantidade
1
2
5

Cota
Diamante
Safira
Esmeralda

Valor
R$ 350.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00

Cotas de Patrocínio Master
Quantidade
10
20
35

Cota
Ouro
Prata
Bronze

Valor
R$ 50.000,00
R$ 25.000,00
R$ 15.000,00

Objeto da Parceria
O objeto da parceria é a confecção de material promocional (camisetas, banners, troféus, medalhas,
cartazes de divulgação, folders, adesivos nas boias, adesivos nos veleiros), locação de espaços da
Escola Naval e a tradicional feijoada de confraternização para os participantes ao final da Regata.
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Contrapartidas
Ao patrocinador da 72ª Regata Escola Naval, com o custo estimado de R$ 399.000,00 serão oferecidas
as seguintes contrapartidas:
Categoria Patrocinadores Premium
Diamante

Safira

Esmeralda

Logotipo do patrocinador adesivado na proa de todas as embarcações
da Escola Naval

X

Aplicação de bandeiras nos veleiros oceânicos e barcos de apoio

X

X

X

X

X

X

Exposição da Marca cartazes, banners, faixas, convites, guia de
programação, credenciais

X

X

X

Material Técnico aplicação da marca em “Instrução de regata”
(material com as regras da competição)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35
unidades

30
unidades

25
unidades

X

X

X

X

X

X

Exposição da Marca no Painel de premiação
Exposição da Marca em Bóias adesivadas

Exposição da Marca no pórtico de entrada
Espaço para montagem de lounge de relacionamento na Escola Naval
Convites para a área Vip (com transmissão da regata no telão) e
coquetel de encerramento
Barco Vip
DVD contendo as fotos do evento

Categoria Patrocinadores Master
Ouro
Exposição da Marca no Painel de Premiação

Prata

Bronze

X

X

X

X

X

X

25
unidades

20
unidades

10
unidades

X

Exposição da Marca guia de programação e credenciais
Espaço para montagem de lounge de relacionamento na Escola Naval
Convites para a área Vip (com transmissão da regata no telão) e
coquetel de encerramento
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O que lhe oferecemos também
Além da participação no maior evento Náutico da América Latina, A Escola Naval (EN) dispõe de
uma excelente infraestrutura para diversas atividades institucionais da sua empresa (Auditórios com
diferentes capacidades, parque aquático, quadras esportivas e biblioteca).
Abaixo estão listados alguns espaços cuja locação terá a como prioridade os patrocinadores da 72ª
Regata Escola Naval mediante avaliação de cronograma de atividades da EN definido pelo
Comandante da Escola Naval.
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Quais são as vantagens de patrocinar a Regata Escola Naval?
As cotas de patrocínio são uma forma de participar e apoiar esse evento tradicional e repleto de
experiências com a marca dos patrocinadores. O evento é uma grande oportunidade de marketing em
diferentes modalidades (endomarketing, marketing institucional) além de configurar uma ótima
oportunidade de negócios, num ambiente de congraçamento e descontração o patrocínio é uma forma
de comunicação relacionada à construção ou reforço da imagem da marca, por meio da associação com
outra marca já estabelecida. Veja outras vantagens de apoiar a Regata Escola Naval:

• Divulgação institucional;
• Gerar mídia espontânea;
• Associação da marca com a Marinha do Brasil;
• Marketing direcionado – atingir uma audiência direta do seu target;
• Estabelecer relacionamento com profissionais formadores de opinião;
• Fidelização de clientes;
• Promoção dos produtos e serviços da sua organização;
• Ser reconhecido como um promotor de ideias e de conteúdo e
• Reconhecimento social da massa.
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Orçamento Estimado para a Realização do Evento
Promoção/Divulgação:
Assessoria de Imprensa: R$ 25.000,00
Material de divulgação do Evento: R$ 35.000,00
Sistema de Som e Telão: R$ 40.000,00
Subtotal → R$ 100.000,00
Premiação:
Medalhas e Troféus: R$ 30.000,00
Camisetas: R$ 45.000,00
Painel (material de sinalização e ornamentação): R$ 40.000,00
Coquetel de premiação: R$ 25.000,00
Subtotal →R$ 140.000,00
Execução:
Almoço de Confraternização feijoada: R$ 60.000,00
Aquisição de materiais de apoio à regata R$ 50.000,00
Limpeza: R$10.000,00
Seguro das Instalações: R$9.000,00
Locação de Toldos e Tendas: R$ 30.000,00
Subtotal →R$ 159.000,00
TOTAL ------------------------------------------------------------------------------ R$ 399.000,00
É oportuno salientar que a produção da totalidade dos itens previstos no projeto dependerá da
captação dos recursos.
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