
MANIFESTO



Essas fofurinhas são a sua maior preciosidade.



O que você sente por eles é tão

MARAVILHOSO



que nem cabe no papel.

GRANtão

DE





Isso é amor.



Então, quando o assunto for a segurança deles, 

ame-os ao máximo também.

No kart, embora existam normas obrigatórias que garantem um mínimo de proteção,

elas podem não ser suficientes para evitar danos em caso de acidentes.



Pais, mães e responsáveis:

 ofereçam o máximo de segurança às

crianças.

 

Federações: 

exijam o máximo de proteção para os

pilotos mirins.



 mas sem segurança

perde toda a graça.

O automobilismo é

EMOCIONANTE



MANIFESTO

A autora do manifesto é jornalista há 20 anos. Foi editora-
chefe adjunta do Globo Esporte e ficou conhecida como "a
voz da consciência" de Tiago Leifert. Cobriu quatro
Olimpíadas, três Copas do Mundo e 11 GPs de F1. Hoje,
cria campanhas de marketing para a indústria farmacêutica
no Brasil e no Canadá. Mãe do Thomas e da Elisa.

RENATA CUPPEN



NOME DA CAMPANHA



Campanha pela máxima segurança das crianças

MEU KART ME PROTEGE

Sociedade de Pediatria de São Paulo



HISTÓRIAS



Promessa do automobilismo nacional, Marcella, 10 anos,
lesionou o pescoço e fraturou a clavícula em um acidente
durante corrida preparatória para o campeonato brasileiro
de 2022. 

Os danos só não foram maiores porque Marcella usava
equipamentos de segurança muito além do que é exigido
no regulamento.

Marcella segue em recuperação, ansiosa pelo retorno às
pistas em 2023.

MARCELLA ASSUMPÇÃO

EMBAIXADORAS



EMBAIXADORAS

Piloto profissional e a primeira brasileira a correr em uma
grande categoria do automobilismo mundial, a Fórmula
Indy. 

É também a primeira brasileira a participar das 500 Milhas
de Indianápolis. 

Em 2023, Bia disputará a categoria nacional "mais pesada"
do Brasil, a Copa Truck. 

BIA FIGUEIREDO



EMBAIXADORAS

Tania é presidente do Departamento de Segurança da
Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de
São Paulo (SPSP). Atua como pediatra no Hospital
Israelita Albert Einstein em São Paulo.

DRA TANIA ZAMATARO



ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO

Vídeo Institucional

Vídeo de lançamento apresentando a mensagem-chave da campanha. Assim como o manifesto, o vídeo
trará um tom emotivo para conquistar a audiência pelo coração. 

O conteúdo mostrará o quanto é importante reforçar a segurança dos jovens pilotos de kart para, assim, ser
possível preservar o que há de mais valioso nessa história: as crianças.

O vídeo poderá ser compartilhado na íntegra nas redes sociais e servirá de insumo para a produção de
diversos conteúdos curtos.

de março a dezembro de 2023



ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO

Redes Sociais e Digital

Websérie

Abordagem do tema de segurança no kart nas redes sociais de cada embaixadora 1x/semana em posts e
pelo menos 1x/semana nos stories.

Collabs entre as 3 para posts/reels.

1 live por bimestre com a presença delas, alternadamente.

No digital, criação de landing page da campanha com dados e orientações gerais.

Websérie sobre segurança no automobilismo com entrevistados convidados, incluindo nomes fortes do
esporte no Brasil. Divulgação nos perfis das embaixadoras e no da SPSP.

de março a dezembro de 2023



ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO

Imprensa

Divulgação de press release e coletiva de imprensa para o lançamento da campanha.

Convite a veículos selecionados para acompanhar visita técnica durante um campeonato, seguida de
esclarecimentos da SPSP.

Participação das embaixadoras e outros porta-vozes (a serem definidos) em programas setorizados de
automobilismo na televisão e no digital (vídeo e podcast).

de março a dezembro de 2023

Influenciadores

Envio de kits promocionais a criadores de conteúdo que falem sobre kart, automobilismo ou esporte para
crianças. Os kits trarão informações gerais no momento do lançamento da campanha.



ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO

Conscientização de médicos

Conscientização de pais, mães e responsáveis

Promoção de encontros para abordar o tema. O objetivo é alertar pediatras de diversas regiões do país
para a questão da segurança no kart e, assim, motivá-los a acompanhar e orientar seus pacientes atletas
da categoria. As embaixadoras poderão também participar de eventos da área médica (congressos, por
exemplo)  como palestrantes sobre o tema.

Distribuição de kits impressos com material informativo da campanha para divulgação nos consultórios.

Palestras durante os eventos de kart no Brasil. A ideia é aprofundar o tema e debater com representantes
de federações nacionais de automobilismo, responsáveis pelos pilotos mirins e médicos envolvidos com
esse esporte.

de março a dezembro de 2023
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