
Ao adquirir um automóvel o 
consumidor analisa o preço, mas 
é inegável que entram na decisão 
de compra aspectos subjetivos, 
como status, poder, o sucesso 
que o carro dá a seu proprietá-
rio. Na campanha publicitária 
da agência JWT para o novo 
EcoSport, da Ford, os pontos 
subjetivos crescem e entram no 
território do sensorial. O cheiro 
do automóvel passa a ser um 
item de identificação do consu-
midor com aquilo que o veículo 
representa para ele e o seu jeito 
de ver o mundo.

No caso do EcoSport, a Wun-
derman, agência de marketing 
de relacionamento e internet do 
Grupo Newcomm, encomendou 
à World’s Natural Fragancies 
(WNF), de São Paulo, um aroma 
exclusivo e já patenteado, que 
procura remeter à sensação de 
liberdade, aventura, viagem, ro-
bustez, força, sofisticação. “Vamos 
ambientar o ponto-de-venda para 
que a pessoa tenha a experiência 
do olfato e ligue a fragrância aos 
atributos do carro”, diz Antonio 
Baltar Jr., diretor de marketing 
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da Ford. O comprador ganhará um 
sachê com o perfume exclusivo.

A campanha, na qual a mon-
tadora está investindo R$ 20 
milhões, segundo Baltar, tem 
como ponto alto dois comerciais, 
criados por Fábio Brandão e Theo 
Rocha, da JWT, que também assi-

nam a direção de criação ao lado 
de Ricardo Chester. A veiculação 
tem início no dia 26 nas TVs aber-
ta e fechada e em salas de cinema. 
Peças para mídia impressa e inter-
net também compõem a ação. 

Em vez de ressaltar o que o 
carro tem de diferente, os filmes 

mostram a visão de mundo do 
próprio EcoSport. Além de es-
trela do comercial, o utilitário en-
carna um personagem que trans-
forma os aspectos ruins de uma 
metrópole em faces positivas, 
ecológicas e lúdicas. Enquanto 
o automóvel passeia por pontes, 

viadutos e estradas, o locutor 
diz frases como “prédios são 
montanhas, fumaça é algodão, 
todo cheiro é perfume e lombada 
é jacaré”, dando a entender que 
existe um lugar onde as coisas 
são do jeito que você sempre quis 
— ou seja, o Mundo EcoSport. 
Os filmes são encerrados com a 
assinatura “Muito prazer, eu sou 
o novo EcoSport”. 

De acordo com Baltar, o Eco-
Sport é o carro que mais se aproxi-
ma do posicionamento pretendido 
pela Ford, que em 2006 adotou o 
slogan “Viva o novo”. “O Eco é o 
principal pilar da Ford, o carro 
que mais soma para a marca”, 
diz o executivo (ver mais sobre 
automóveis na pág. 44). 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1282, 29 out 2007. Campanhas, p. 24.


