


ESPORTE, ENTRETENIMENTO E IMPACTO 

ECONÔMICO

+ De 10 

Modalidades

Automobilismo e 

Motociclismo

Shows e

eventos
Localização

Diferenciada

Gastronomia Estacionamento

Próprio

Macro Impacto

Em Mídia



Criar experiências impares, por meio de uma grande
estrutura, notáveis realizações , conectando o munícípio
de Lages ao mundo da velocidade e das grandes
produções de entretenimento esportivo.

MISSÃO

Nutrir uma mentalidade empreendedora local,
consolidando o primeiro Autódromo da serra catarinense
com a maior atração esportiva da região.

VISÃO

Responsabilidade
Ética

Segurança
Flexibilidade

Respeito

VALORES



MODELO CONCEITUAL

Somos na essência um autódromo, que na primeira fase será uma pista versátil, que sediará algumas das principais modalidades do
automobilismo e da motovelocidade. Para que o projeto tenha garantias asseguradas de êxito optamos por associar o que nossa região
mais aprecia, assim como modalidade que se destacam e trazem grande publico no país.

Com enorme clareza de que a velocidade, aqui se destaca, pelo número de eventos, assim como pela quantidade e qualidade de
publico, projetamos e executaremos um pista com traçado que permita, com grande amplitude, o maior número de modalidades,
venham a fazer seus eventos de competição e demonstração, venham acontecer no local.

O projeto da pista busca o que há de melhore em tecnologia e designer, para que a pista seja referência, podendo sediar etapas de
eventos nacionais e internacionais. Com aval e assinatura dos principais pilotos e autoridades técnicas do setor automobilístico,
traremos para Lages e região um centro de performance para incentivar os talentos locais e catarinense, sendo o primeiro do gênero a
ser construído no estado.

Proporcionar a melhor experiência aos visitantes, que podem desfrutar de uma estrutura moderna, segura com sua família, desfrutando
um complexo com esporte com um área focada em gastronomia, lojas, espaço eventos e outros. Tornando este conceito alinhado com
os principais autódromos do Brasil.

MODELO DE NEGÓCIOS



PÚBLICO ALVO
OS CLIENTES EM POTENCIAL SÃO B2B E B2C.

EVENTOS
PRÓPRIOS

VISITANTES

MARCAS

MARCAS: Marcas e empresas que promovem seus
próprios eventos que é uma tendência de mercado,
por exemplo: Produtoras de eventos festivos,
esportivos, corporativos e outros.

LOCAÇÃO DE 
ESPAÇO

VISITANTES: O Terão a mais completa experiência no
que se refere a entretenimento esportivo, que tem
como foco toda a família.

EVENTOS PRÓPRIOS: Com calendário já pré definido
e a capacidade de produção e consistência de
execução de eventos próprios, garantem ao
empreendimento regularidade nas suas ações.

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS: Com custo de operação
reduzido, acessibilidade e logística privilegiada torna-
se a opção para realização de eventos de pequeno e
a grande porte, com diferencias que só o espaço
como este pode proporcionar.



Estudo de mercado que foi
desenvolvido anteriormente por nossa
equipe, visualizou que a posição do
autódromo, é propicia, outros espaços
de locação para eventos não tem uma
temática, como também tamanho, que
nos coloca na vanguarda como espaço
eventos.

Somos uma atração de projeção
nacional e internacional, porque somos
o primeira pista nesta proporção na
região, e usaremos o que a de mais
moderno em sistemas de pagamentos
via Qrcode, telões, estruturas
tubulares, ajustados e ecologicamente
adequados.

ESTUDO DE
CONCORRENTES



Produtoras de eventos
Democratizar a produção e realização de eventos;
Estrutura profissional;
Agência interna;
Espaços para eventos corporativos;
Logística otimizada;
Relacionamento;

DIFERENCIAIS
Nossos diferenciais são direcionados aos públicos em destaque

Atletas e equipes
Estrutura profissional;
Local inovador;
Acesso e visibilidade a 
patrocinadores;

Marcas
Visibilidade em mídias espontâneas;
Showroom pontual em eventos;
Lojas e operações fixas 

Famílias
Estacionamento seguro;
Praça de alimentação diversificada;
Ambiente de entretenimento;
Acesso a várias show e apresentações
Ambiente familiar;



O MERCADO
Qual é o tamanho do automobilismo e motovelocidade no Brasil?

Automobilismo

Para demonstrar indicadores desta, que é uma das principais paixões nacionais, temos que falar de grande ícones, como: Emerson
Fittipaldi – 2 títulos (1972 e 1974) Nelson Piquet – 3 títulos, Ayrton Senna – 3 títulos, na stock car Ingo Hoffman (12 títulos); Cacá
Bueno (5 títulos) e outros . O automobilismo hoje tem 14,3 Milhões de superfãs ( aficionados pelo tema) número só superado pelo
futebol, com a vantagem de ter um ticket médio intermediário e alto.

Motovelocidade

Na motovelocidade podemos destacar Alex Barros e jovem promessa, Eric Granado (Tri campeão nacional), que poderá destacar no
cenário internacional, quanto aos indicadores de superfãs da motovelocidade são inferiores aos do automobilismo, com a vantagem
para superbikes, ter mais categorias competitivas e um ticket médio ser alto.



ESTRUTURA E ENGENHARIA

Criar uma pista que comporte o máximo de modalidades, com a maior segurança, com
um traçado que inspire os atletas e expectadores, é o nosso ponto, para este fim
chamamos duas das principais autoridades no assunto, que além de avaliar darem seus
pareceres sobre nossa pista e demais estrutura do autódromo de Lages.

Nossa equipe usará o que de mais avançado em tecnologia, designer para proporcionar
aos pilotos algo único, em termos de competição, segurança e conforto para as suas
equipes. Com a chancela e aval das instituições federativas que regulam os
modalidades, que sediaremos.

Aliando segurança, para aos fãs, venham ter, a melhor experiência, seja apreciando os
grandes eventos, como usufruindo das opções gastronômicas, operações de lojas e
souvenirs. Como posicionamento de ponto turístico referência no sul do Brasil.



MOTOCICLISMO

Veloterra e 
motocross

TRUCK

Arrancadas  
de caminhões  

e operações fixas 

MODALIDADES DE COMPETIÇÃO 

AUTOMOBILISMO 

Arrancadas carros 

alização de eventos;
MOTOCICLISMO

Arrancadas moto 

;ionamento;



ATRAÇÕES E EVENTOS DIVERSOS 

CALENDÁRIO SUL BRASILEIRO DE EVENTOS 
ESPORTIVO DE BICICLETAS E CORRIDAS

SHOW E APRESENTÇÃO LOCAIS 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

CUSTOM SHOW CAR E MOTOS ENCONTROS DE MOTOS 

RACING ACADEMY



PLANO DE MARKETING

Representando um novo posicionamento no mercado de eventos esportivos, culturais e corporativos a BIO
ARENA utilizará de estratégias ominichannel para atrair seu público alvo.

Das ações a serem implementadas destacamos os seguintes canais de comunicação:

RELAÇÕES COM CLIENTES

Comunicação, Website, E-mail, 
Estratégia de SEO, Wikis: 

Wikipedia, Social bookmarking / 
Agregadores de sites: Del.icio.us 

and StumbleUpon, Social News ou 
crowdsourcing: Digg, Reddit, 

EuCurti, Rec6, Sites de opiniões: 
“Epinions;“ Canais

METAS

Atrair  nosso Target, Melhor 
geração e nutrição de Leads, 

Melhorar o ranqueamento nos 
buscadores, Ser referência.

COMUNICAÇÃO
Blogs, Tumblr; Twitter, 
Snapchat, Facebook, 

Tiktok,LinkedIn,MySpace, 
WhatsApp, Instagram, 
Telegram, Pinterest;

FORMAS DE 
PROPAGANDA

Google AdWords, Facebook
Ads, Links PatrocinadoS, 

HellO, STREAMING, Radio, 
TV, OutDoor..

PRESENÇA DIGITAL

Palavras, Chaves, Personas, 
Acompanhamento de 

Mercado, Marketing de 
Conteúdo, Geração de Lead e 
Relacioanento, Ferramentas, 
Investimento e Automação 

de Campanhas.



AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA
IMPACTO ESG  

INCLUSÃO
Inclusão Social Através do Esporte

ALCANCE
Atingir Aproximadamente 1000

jovens anualmente

FORMAÇÃO
Fomentar atletas profissionais

PROMOÇÃO
Promover Integração e Sociais

Seguindo as bases do ASG, que prima por um ambiente integrado, que 
balizados por compliance,  governança, a gestão da empresa, assim como 
todo o processo criação e execução do projeto,  como também as 
atividades serão expressamente coordenados pelo grupo sob auditorias 
internas e externas, exercendo estas ações:

1. Plataforma de transparência
2. Prestação de conta trimestral
3. Pagamento de dividendos aos investidores 
4. Repasses regulares para projetos sociais locais



ANALISE SWOT
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

FORÇAS FORÇAS

Primeiro Complexo de Eventos Esportivos Privado do País.

Redução de 20% a 30% na redução de custo na realização de

eventos.

Estrutura Própria.

Estacionamento para 4mil veículos.

Localização privilegiada.

OPORTUNIDADES

Comercialização de Naming Rigths.

Comercialização de Patrocínio.

Participação em cotas de TV e Streaming.

Praça Gastronômica.

Estacionamento.

Comercialização de Suvenirs.

Formação de Atores.

Expansão Regional e Nacional.

Mercado aquecido para setor de eventos e parques

PONTOS

FRACOS

FRAQUEZAS

Vanguardar projeto pioneiro

Produtores concorrentes.

Carência de Patrocínios para eventos

Variações Climáticas

AMEAÇAS

Crescimento do setor.

Formato pode ser copiado.

Centro de Eventos reduzirem custo.



INVESTIMENTO X CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO OPERACIONAL 
MÊS

R$ 850.000

TOTAL DE INVESTIMENTO 
FIXO

CAPITAL DE GIRO

R$35.000,00

TOTAL DE INVESTIMENTO

R$ 885.000 R$ 7.000,00



Lages Racing Academia

Com uma parceria única, as Federações do Sul do país, e federações nacionais, de automobilismo e

motovelocidade, teremos uma plataforma de preparação para pilotos, equipes, profissionais e

amadoras, que terão acesso aos melhores cursos, treinadores e experiências do setor no sul do Brasil.

Operações Comerciais e Gastronômicas adicionais:

A Autódromo Lages Racing, realizará a infraestrutura necessária para implementação e instalação dos
contêineres a serem realizados pelo detentor de cada operação, caso estes sejam prospectados, não assimilando
este custo para si, porém cada operação será locatária do espaço cedido pela Bio Arena.

OBSERVAÇÕES GERAIS



NOSSOS PARCEIROS 



Fernando Boita

Fone/WhatsApp: (48)  9 9941-2468

E-mail: invest@fanfund.com.br

Heridelto Junior 

Fone/WhatsApp: (49) 9 8832-1019

E-mail: herideltojunior@gmail.com

Arlindo Signor

Fone/WhatsApp: (54)  9 9112-2829

Email: arlindosignor@arranca.com.br

www.arranca.com.br

CIA DE EVENTU’S

CNPJ - 95.065.231/0001-90


