


então jovem piloto italiano de automo-
bilismo Piero Gancia intermediou as
primeiras importações de Ferraris
para o Brasil. Hoje, aos 85 anos, Gancia
comemora e se emociona ao falar sobre
0 assunto. "Recebi pessoalmente do co-
mendador Enzo Ferrari (o
fundador da marca) a tarefa
de trazer os primeiros mo-
delos para o Brasil", relem-
bra. Em 1974, a importação
dos carros foi interrompida
por conta das proibitivas
alíquotas de importação.
Com a abertura econômica,
em 1990, as importações fo-
ram voltando aos poucos.
Hoje, o Brasil é o maior importador
de Ferraris da América Latina e os
italianos orgulham-se dos 333 mo-
delos importados de 1993 até feve-
reiro de 2007. "Damos muito valor ao
mercado brasileiro", explica Ruffo.
Bota valor nisso. Cada Ferrari vale, em
média, mais de R$ l milhão.

Quem paga tal quantia por um carro,
não compra apenas velocidade, compra
status e, principalmente, história. A
marca é fruto do sonho de Enzo Ferra-
ri (1898-1988), um apaixonado por auto-
mobilismo. Enzo construiu o primeiro

1 carro, o 125 S, para disputar categoria

de Gran Turismo, um clássico do auto-
mobilismo. Ele não tinha a menor idéia
de que seu sobrenome se tornaria si-
nônimo de velocidade com 723 corri-
das, 179 pole positions, 183 vitórias e
13 títulos mundiais de Fórmula 1. "A

Ferrari é um
mundo das marcas", diz
Fernando Sganga, diretor
de estratégia do GAD'-
Branding & Design, con-
sultoria especializada em
marcas. "Ferrari é Ferra-
ri, o resto é carro." Basta
ver que algumas agên-
cias de viagens euro-
péias vendem pacotes

de turismo cujas estrelas não
são os destinos, mas, sim, as
Ferraris que servem como
meio de transporte.

Para manter essa áurea
em torno do seu rótulo, a
empresa investe forte-
mente em tecnologia e de-
senvolvimento de produto.
São mais de US$ 250 milhões
ao ano apenas na Fórmula l, a
principal vitrine para qualquer
montadora. Por trás do suces-
so, há também um trabalho
cuidadoso de Luca Monteze-

molo, presidente mundial da Fiat,
a maior acionista da Ferrari, e pu-
pilo direto de Enzo Ferrari. Mon-
tezemolo, visto como um dos exe-
cutivos mais talentosos da Itália,
foi responsável por triplicar as
vendas da Ferrari entre 2003 e
2005. Apesar do aumento nas
vendas, não é qualquer um que
pode ter uma Ferrari na gara-
gem. Para adquirir o último mo-
delo da montadora, o 599 6TB
Fiorano, há uma fila de espera
de três anos. Aliás, não basta ter
dinheiro para levar o bólido para
casa. O interessado tem sua vida mi-

nuciosamente esmiuçada. Afinal,
a Ferrari é uma das poucas em-

presas no mundo que pode
se dar ao luxo de esco-
lher o cliente. H

ecarvalho
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