
Sua marca resiste ao tempo
Doze anos após sua
morte, Ayrton Senna
permanece como a
personalidade de maior
prestígio no Brasil

Álvaro Oppermann

N O MUNDO TODO, POUCAS SÃO AS CE-

lebrídades capazes de transformar
seu nome em marcas e encantar o

consumidor ao longo de décadas. No Bra-
sil, um garoto-propaganda que morreu há
12 anos resiste ao tempo: Ayrton Senna.
Numa pesquisa da agência de publicida-
de Young & Rubicam realizada em algu-
mas das principais capitais brasileiras, o
piloto tricampeão da Fórmula 1 aparece
como a personalidade que mais inspira a
confiança, a simpatia e a admiração do pú-
blico. O estudo, chamado BrandAsset Va-
luator (BAV) — "avaliador de bens e di-
ferenciais de marca", numa tradução livre
—, é considerado uma das radiografias
mais abrangentes das preferências do con-
sumidor brasileiro. Sua última versão, re-
ferente a 2005, esmiuçou a imagem de
1 500 marcas. Entre as celebridades, o pi-
loto aparece como número 1 em três ran-
kings: estima, capacidade de diferencia-
ção e potencial de licenciamento (veja qua-
dro). Não é só isso. O BAV mede a vita-
lidade de uma marca—a importância da-
da a ela pelo consumidor—e também sua
"estatura'" — a lealdade que ela desperta
e a familiaridade do público. Os números
indicam, que a vitalidade e a estatura da
marca Senna são equiparáveis a alguns
dos maiores ícones do mercado, como Co-
ca-Cola e Havaianas. Num dos 48 atribu-
tos de imagem pesquisados, prestígio, o
piloto bateu todas as outras marcas.

"O nome Senna remete a valores como
liderança, audácia e sucesso", diz César
Ortiz, diretor de planejamento da Young
& Rubicam. Ele também encarna outras
qualidades consideradas importantes pe-
lo brasileiro, como gentileza e preocupa-
ção social. O único ponto fraco é a falta

66 WWW.EXAME.COM.BR 2 DE AGOSTO DE 2006

de modernidade. As pio-
res notas de Senna estão
nos quesitos "inovação"
e "avanço". "É algo com-
preensível", diz Ortiz.
"Muitos consumidores
entrevistados tinham 5 ou
6 anos de idade quando
ele morreu." Mesmo as-
sim, a marca Senna per-
manece como um ótimo
negócio. Sua imagem é
gerenciada há 12 anos pe-
lo Instituto Ayrton Senna
(IAS), uma entidade sem
fins lucrativos dirigida
pela irmã do piloto, Vi-
viane Senna, que reverte
100% dos royalties aufe-
ridos a projetos sociais.
O nome Senna está pre-
sente em licenciamentos
sob três guarda-chuvas:
Senna, para produtos de
alta tecnologia, Ayrton Senna, para cole-
cionáveis, e Senninha, para produtos des-
tinados ao público infantil. Só sob a mar-
ca Senninha existem hoje 81 produtos de
14 empresas. Outras companhias e enti-
dades, como Audi, Microsoft e Instituto

chou contrato com o instituto para comer-
cializar material esportivo com a assina-
tura de Senna em 80 países. Em 2007, o
personagem infantil Senninha também vai
finalmente ganhar uma versão em inglês
— o "Little Senna".

Vivo, são aliadas do ins-
tituto, sem fazer uso di-
reto das marcas Senna.

Em 2005, o IAS teve
receita de 22,3 milhões
de reais. "Ainda hoje o
Ayrton vem crescendo",
diz Celso Lemos, diretor
de desenvolvimento e ne-
gócios do instituto. A
franquia Senna Store, por
exemplo, ganhou neste
ano a primeira loja numa
área nobre de São Paulo.
O sucesso permanece
também no exterior. No
segundo semestre, a Co-
ca-Cola vai lançar no Ja-
pão colecionáveis de car-
rinhos da F-l do piloto
para impulsionar as ven-
das do refrigerante. De-
pois de seis meses de ne-
gociações, a Diadora fe-
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