


VESPA,
o triunfo do design italiano
Os sessenta anos da scooter que nasceu das
dificuldades do país no Pós-Guerra

Por Silvio Lancellotti

F
az mais de um ano, desde a sua posse na Câmara Municipal

de São Paulo, eleita com cerca de 55.000 votos, a mulher

mais votada, na cidade, nas eleições de 2003, que Sônia

Francine, a Soninha da ESPN-Brasil e da "Folha de S.Paulo",

mantém o seu ritual diário: basicamente nada de veículos

oficiais - para se locomover na metrópole, da sua casa ao

trabalho, utiliza apenas os ônibus, o Metrô, e a sua Vespa. Não, não se

trata de demagogia. Uma das personalidades mais retas da recente

política nacional, Soninha decidiu, simplesmente, preservar aqueles

hábitos que já saboreava desde que comprara, de um irmão, ainda nos

seus idos de faculdade, na entrada da década de 90, a sua "scooter" de

duas rodas. É comum testemunhar a sua chegada, nas portas da emis-

sora, mesmo nas ocasiões de temporal, de capacete amarelo e de capa

impermeável, sobre a Vespa, a sua companheira fiel.

O comportamento de Soninha, 38 de idade, simboliza a

paixão por uma marca que nasceu antes do casamento dos

seus pais. Nasceu da inspiração de Enrico Piaggio, um

industrial portentoso do ramo aeronáutico, que a 11

Guerra Mundial quase arruinou. Ao abandonarem a sua

Itália, os invasores alemães praticamente dilapidaram a sua

fábrica de Pontedera, na Toscana, entre Pisa e Livorno.

Paralelamente, a Guerra também havia arruinado

as estradas e tantas ruas das principais cidades

da nação. Piaggio imaginou que, para aqueles

idos, a Itália necessitaria de um veículo ágil,

econômico - e barato.

Antes do conflito, Piaggio já tinha

trabalhado com o Coronel Corradino

D'Ascanio, o melhor projetista do setor na

Itália, o criador do hélice de passo variável

AFFARI
29



DESIGN
O sucesso da Vespa na Inglaterra

e de um dos primeiros helicópteros. Pediu-lhe que pensasse

no tal veículo - mas um veiculo de duas rodas, que em

nada se parecesse com uma motocicleta. Bravo! Em Abril

de 1946, da recuperada instalação da Piaggio em

Pontedera, saíram os primeiros quinze exemplares da nova

maravilha, que ganhou o nome de Vespa, por causa do seu

aspecto não-convencional e do zunido diferente do seu

motor de dois tempos, 98 cm3, com 3,5 HP de potência e

4.500 rotações por minuto que, com apenas três marchas,

atingia os 60km de velocidade. Uma nova maravilha inte-

gralmente baseada no que D'Ascanio aprendera com a sua

longa experiência na engenharia aeronáutica.

De fato um gênio, aos 55 de idade, Piaggio impôs

Um anúncio glamuroso de 1946, na Suíça



à sua Vespa inúmeras peculiaridades que a tornaram ime-

diatamente atraente: o câmbio no próprio guidom, conju-

gado ao controle da embreagem; a possibilidade de car-

regar o inédito estepe, e a troca do pneu facilitada pelo

garfo da roda dianteira, inspirado no tipo usado nos

aviões; o apoio para os pés de quem a pilotasse; a pro-

teção frontal, que permitia o seu uso, inclusive, por uma

dama de saia; o motor coberto por uma carenagem e os

paralamas integrais, elegantes e protetores. Sem dizer que

ostentava 1m65 de comprimento e pesava apenas 69kg.

Embora mínimo, somente cinco litros de capacidade, o seu

tanque de combustível lhe permitia uma autonomia de

200 quilômetros. E custava 68.000 liras.

Em 1949, a dupla Piaggio e D'Ascanio já havia

comercializado 35.000 unidades. Era um veiculo para

todos, o primeiro e único para muitas famílias.

Em 1953, a Vespa ganhou fama universal ao pro-
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tagorrizar o filme "A Princesa e o Plebeu" ("Roman

Holiday", de William Wyler), no qual um repórter (Gregory

Peck) persegue uma aristocrata (Audrey Hepburn), cansada

das coisas da corte, a fim de conseguir o furo de sua car-

reira. Obviamente, os dois se apaixonam, principalmente

por causa dos passeios propiciados pelo jornalista à garota,

através da Cidade Eterna, no comando da scooter Piaggio.

Conseqüência: nos meados da década de 50, a

Vespa já havia exportado a sua tecnologia para a

Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França e para a

Inglaterra. No início da década de 60, também, até, para a

índia e a Indonésia.

Então, em 1962, o cineasta Delmer Daves atingiu

as novas gerações, com "O Candelabro Italiano" ("Rome

Adventure"), em que dois norte-americanos, Suzanne

Pleshette e Troy Donahue, se encontram acidentalmente,

se enamoram e em boa parte dos 119

minutos da pelicula passeiam pelas

antigas maravilhas e paisagens da

capital da Bota - claro, numa Vespa.

Na época da grande explosão

da contra-cultura no globo, a scooter

de Piaggio e D'Ascanio logo virou

sinônimo de liberdade. Mais: ao

descreverem a Itália, jornalistas inter-

nacionais passaram a utilizar o termo

"O País da Vespa".

A simpática motoneta reaparece-

ria como estrela nas telonas, já numa

Itália mais moderna, em 1994, graças a

Nanni Moretti, na sua película "Caro

Diário", em três episódios - no primeiro,

delicioso, uma peregrinação do cineas-

ta-ator pelas ruas de Roma, claro, sobre

uma Vespa.

D'Ascanio continuou a desenvolver novos tipos da

motoneta até 1964. Nos seus sessenta anos de vida, a

marca Vespa já exibiu mais de oitenta versões diversas, no

design e na potência, e já vendeu mais de 17.000.000 de

unidades. E a Vespa mais barata, com 50 cc., custa cerca

de 2.000 Euro.

Na capa do DVD, com
Audrey Hepburn e

Gregory Peck

Hoje o Grupo Piaggio, apoiado nas rodinhas da

Vespa, é líder de mercado de veículos motorizados de duas

rodas, com 25% do mercado europeu geral.

No segmento de motonetas com até 50cc de

cilindrada, a Piaggio predomina com 40%. E

aquela fábrica que quis fazer veículos difer-

entes das motocicletas acabou comprando e

incorporando à sua escuderia marcas moto-

ciclísticas tradicionais de grande prestígio:

Gilera e Moto Guzzi pertencem hoje à

Piaggio, assim como a Aprilia, comprada no

fim de 2004.

Fazem parte do grupo 6.000 empre-

gados, e suas motonetas são produzidas,

além da histórica fábrica de Pontedera, tam-

bém na Espanha, índia e China.

No Brasil, importações à parte, a Vespa

desembarcou em 1968, com a implantação de

uma linha de produção na Zona Franca de

Manaus, Amazonas, pela Idra. Posteriormente,

a sua história se retomou, por aqui, em 1985,

com uma associação entre as nativas Caloi e B. Forte. Essa

união se encerrou, de uma maneira inesperada e não-expli-

cada, porém, em 1987. Os fãs da clássica marca se obri-

garam à recorrer, outra vez, às importações, atualmente a

cargo da empresa Brandy, que firmou um acordo com a

própria Piaggio original.
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No resto do mundo, a paixão não tem fim.

Existem centenas de clubes de fãs da Vespa nos Estados

Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha, na Escandinávia,

inclusive em Taiwan. Fãs que se reúnem regularmente e

que batalham para eternizar a bela legenda. Melhor,

desde 1980 se oficializou, na Itália, o "Registro Storico

Vespa", que se incumbe de organizar, documentalmente,

todo o patrimônio de produtos e de costumes e que a

marca inaugurou. O "Registro", inclusive, fornece atesta-

dos de homologação a colecionadores de todo o mundo.

Num verdadeiro milagre de evolução e adap-

tação, a Vespa, que foi criada para atender às neces-

sidades de numa nação empobrecida, com estru-

turas precárias, se transformou num meio de trans-

porte indispensável na Itália rica e moderna. Nas

cidades entupidas de automóveis, em que a cir-

culação nas áreas centrais é restrita e não há

estacionamentos suficientes, a Vespa e

seus clones, com seu característico

zunido, são o meio de transporte ideal

para o dia-a-dia. O primeiro símbolo de

liberdade e independência dos jovens, a

Vespa é a única solução prática para homens

e mulheres de todas as idades e condições

sociais, que podem circular facilmente nas

antigas e estreitas ruas das cidades italianas, e,

de quebra, também resgatam sua juventude.

Text Box
Fonte: Affari Negócios, n. 109, p. 28-34, mar. 2006.




