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Em 4 de outubro de 1970, no circuito de Watkins Glen, nos Estados Unidos, Emerson Fittipaldi 
conquistava a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1, dando um passo enorme para a 
popularização do esporte no País. A data, porém, não foi celebrada apenas por familiares e 
apaixonados pelo automobilismo, mas também por empresas que viram no marco uma 
interessante oportunidade de vincularem suas marcas à carreira vitoriosa do piloto. 
 
O projeto "Fittipaldi 40 anos", desenvolvido pela Momentum, teve início no fim do ano passado, 
num encontro casual entre Washington Olivetto, Paulo Gregoracci e o próprio Fittipaldi. 
"Conversei com o Washington e com o Paulo na última etapa da F1, em Abu Dhabi (nos Emi-rados 
Árabes Unidos), e eles comentaram sobre a importância da data e de não deixá-la passar em 
branco", contou Fittipaldi. 
 
Ainda antes da fusão de sua agência com a McCann, Olivetto procurou a Momentum para sondar 
a realização do projeto, que foi ganhando corpo. "Já íamos trabalhar juntos antes da fusão. 
Depois que o Washington passou a integrar nosso grupo, só facilitou as coisas", destacou Marcos 
Lacerda, o MaLa, presidente da Momentum. 
 
A primeira ação foi colocada em prática na última terça-feira (2), quando Fittipaldi percorreu 
algumas ruas de São Paulo com o Lotus 72, carro que o levou pela primeira vez a cruzar a linha 
de chegada em primeiro lugar numa prova de F1. 
 
Além de interditar vias para um passeio mais tranquilo de Emerson a mais de 250 km/h, a 
Prefeitura de São Paulo ainda batizou a reta de chegada do Autódromo de Interlagos como "Reta 
Emerson Fittipaldi". 
 
Parceira do piloto desde meados de 1980, após sua ida para a Fórmula Indy, a GM apresentou o 
Omega Fittipaldi, testado pelo brasileiro na Austrália e que traz detalhes sugeridos pelo próprio, 
além de câmbio de seis marchas e quase 300 cavalos de potência. Outra empresa que apostou 
profundamente no projeto foi a Braskem, que convidou Fittipaldi para ser garoto-propaganda de 
sua última ação: a empresa reaprovei-tou o plástico descartado durante o Grande Prémio Brasil 
de F1, no último domingo (7), para confeccionar 500 peças de mobiliário para locais públicos de 
São Paulo, como bancos, lixeiras e jardineiras. "Pensamos em algo que mobilizasse o público, que 
despertasse o conceito de cidadania, e convidamos o Emerson para ser o promotor disso", 
explicou João Gomes, diretor de marketing da Braskem, que participa de iniciativas ligadas à F1 
pelo terceiro ano consecutivo. Em 2008 e 2009, foi ela quem confeccionou o trofeu entregue aos 
vencedores, desenhado por Oscar Niemeyer e feito com plástico verde, 100% reaproveitado. 
 
O projeto "Fittipaldi 40 anos" deve se estender até 2012, quando o piloto comemora quatro 
décadas do primeiro de seus dois títulos mundiais. Até lá, já estão confirmadas parcerias com 
empresas como a Editora Tori-ba, que lançará em 2012 o "Big Book Emerson Fittipaldi", 
publicação com edições numeradas e assinadas pelo piloto, com cerca de 90 cm de altura e 35 
quilos; a marca brasileira Evoke, que confeccionará três modelos de óculos inspirados nos que 
Fittipaldi usava na década de 70, sendo um em couro, outro em ouro branco e o terceiro em ouro 
amarelo; e a TW Steel, que anunciou o piloto como embaixador de sua marca e colocará à venda 
a linha "Emerson Fittipaldi Signature Edition", composta por dois modelos distintos. 
 
LONGA 
 
Outra importante novidade é a parceria entre Fittipaldi e a Mixer, que resultará em um 
longa-metragem de ficção baseado na vida de Emerson, com estreia prevista para 2012. 
 
Ainda integra o projeto planejado pela Momentum a exposição "Emerson Fittipaldi 40 anos", que 
deve acontecer na Galeria da Fiesp, em São Paulo, entre novembro de 2011 e fevereiro de 2012, 
contando com a curadoria de Marcello Dantas. Entre o material exposto estarão carros, trofeus, 
macacões, fotos e vídeos, além de uma garagem mostrando peças de um Fórmula 1 e contando 
um pouco sobre a evolução da categoria. 



 
A mostra, que também terá a GM como parceira e estuda a participação de outras empresas, 
deve se tornar itinerante, percorrendo o Brasil e chegando a países da Europa e nos Estados 
Unidos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 nov. 2010, p. 12. 


