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Santander Notícias                                       Patrocínios 

 

Santander leva quatro promessas internacionais 
do automobilismo à Ferrari Driver Academy 

 
 

■ O brasileiro Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, é um dos jovens pilotos que 
desfrutaram o estágio de três dias em Maranello. 

■ A espanhola Marta Ariza, o norte-americano Jake Craig e o mexicano Axel Matus são 
os outros contemplados. 

 
 

Madri, 22 de outubro de 2014 – Pelo quarto ano consecutivo, o Banco Santander levou jovens 
promessas do automobilismo a realizar testes na Ferrari Driver Academy em Maranello (Itália) 
durante três dias, até esta quarta-feira. Entre eles está o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do 
célebre piloto Emerson Fittipaldi, e a vencedora da 5ª Bolsa Santander  RFEdA (Real Federación 
Española de Automovilismo) Jovens Promessas, a espanhola Marta Ariza. Os outros são o 
norte-americano Jake Craig e o mexicano Axel Matus. 
 
Os pilotos realizaram testes médicos, físicos, sessões no simulador com Pedro de la Rosa e 
treinamento mental. Nesta quarta-feira, durante um evento no circuito de Fiorano, pertencente à 
Ferrari, os pilotos receberam orientações para se familiarizar com o carro e o circuito, e 
trabalharam com os engenheiros sobre a preparação de um F4 (Ariza, Craig e Matus) e de um 
F3 (Fittipaldi). Também foram para a pista para dar algumas voltas. 
 
Marta Ariza tem 17 anos, foi a primeira mulher a ganhar a Bolsa Santander - RFEdA Jovens 
Promessas e também pretende ser a primeira piloto da Scuderia Ferrari. Pietro Fittipaldi, de 18 
anos, ganhou três campeonatos de kart entre 2006 e 2010 e compete nesta temporada em um 
Fórmula Renault. Jake Craig tem 16 anos e ganhou diversas competições de automobilismo nos 
Estados Unidos. Axel Matus, de 16 anos, ganhou diversas competições no México, como a 
Rotax MiniMax e SKusa. 
 
Aproveitando a ocasião, cerca de 20 jovens pilotos realizaram a tradicional visita à fábrica da 
Ferrari, pelo quinto ano consecutivo. O trajeto inclui a linha de montagem dos carros de passeio, 
o circuito de Fiorano, o Museu Ferrari e os departamentos que têm relação com a gestão 
desportiva da empresa. 
 
A iniciativa faz parte das ações de patrocínio do Banco Santander ao Campeonato Espanhol de 
Kart e ressalta seu compromisso com os jovens pilotos, dentro do modelo criado em parceria 
com a RFEdA. 
 
Documentário campus 2014 
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O Santander também lançou hoje um documentário de meia hora (e versões resumidas de um e 
três minutos) sobre o estágio na Ferrari Driver Academy do ano passado, com a participação do 
catalão Álex Palou, do inglês Ben Hingeley e do polonês Bartłomiej Mirecki. 


