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RIXA QUE AJUDA VENDER

Lílian Cunha

A Ford Brasil nunca teve tanto
sucesso com um post em sua fan
page no Facebook como na se-
gunda-feira passada. A montado-
ra publicou uma foto com dois
capacetes lado a lado, sem ne-
nhuma explicação, a não ser um
mero “Fusion Grand Prix: a new
legend is born - estreia 15 de ja-
neiro de 2013”. Até o fechamen-
to desta edição, mais de 3,2 mil
pessoas já haviam curtido o post,
que teve quase 1 mil compartilha-
mentos. Muitos dos internautas
identificaram os capacetes e ma-
taram a charada: Piquet e Man-
sell juntos, de novo.

O teaser era apenas a primeira
ação de uma das maiores campa-
nhas publicitárias que a monta-
dora já fez no País, com estreia
prevista para amanhã. A compa-
nhia juntou dois dos maiores ri-
vais da história do automobilis-
mo mundial para uma revanche.
Duas décadas depois de se apo-
sentarem das pistas, o brasileiro
tricampeão da Fórmula 1, Nel-
son Piquet e o inglês Nigel Man-
sell, campeão em 1992, voltaram
a se enfrentar em uma corrida no
Velopark, em Porto Alegre.

“Não existe ‘fazer contas’ nu-
ma produção dessas”, diz o ge-
rente de marketing da Ford Bra-
sil, Oswaldo Ramos, quando per-
guntado sobre o valor da campa-
nha, incluindo o cachê dos dois

pilotos. Nos anos 80, Mansell e
Piquet protagonizaram a chama-
da “época de ouro” do automobi-
lismo mundial disputando corri-
das que ficaram para a história
(veja em www.estadao.com alguns
dos momentos mais marcantes da
carreira dos pilotos).

Toda essa rivalidade funcio-
nou como mote para o lança-
mento do novo modelo Fusion,
da Ford. “Esse é um carro com
motor turbo 2.0. Ou seja, é luxo
mas é superesportivo. Como o
público alvo são pessoas bem su-
cedidas entre 45 e 55 anos, a
ideia de usar os dois campeões
da F1 caiu como uma luva”, expli-
ca Oswaldo Ramos.

O lançamento do modelo é
mundial e haverá uma campa-
nha global, criada nos Estados
Unidos e na Europa, que deve
ser veiculada entre o fim de feve-
reiro e o início de março, quando
o novo Fusion será lançado. Mas
cada mercado pôde fazer uma
campanha própria, de pré-lança-
mento. “Internamente, a reper-
cussão do filme brasileiro em ou-
tras subsidiárias da Ford pelo
mundo tem sido enorme”, afir-
ma Ramos.

A ideia de usar os dois pilotos
surgiu quando a Ford fez o brie-
fing do produto para a JWT Bra-
zil. “Queríamos resgatar o que o
público com essa faixa etária
tem de paixão. Fizemos então
uma lista de cinco ou seis pilo-

tos, mas quando lembramos de
Mansell e Piquet percebemos
que essa era a dupla dos sonhos
para esse trabalho”, explica Fa-
bio Brandão, diretor criativo da
JWT Brazil.

Bastidores. Nem sempre, po-
rém, o que se imagina é o que se
consegue para uma campanha.
“Às vezes, as celebridades não to-
pam fazer o comercial, mas no
caso dos dois, para nossa surpre-
sa, eles aceitaram e ficaram ani-
madíssimos logo no primeiro te-
lefonema”,lembra Ramos.O difí-
cil, segundo ele, foi conciliar as
agendas. A sequência de quatro
filmes – que deverão ser exibidos
pela TV e pela internet em ver-
sões estendidas a partir de ama-
nhã até o Carnaval – foi gravada
nos dias 15 e 16 de dezembro.

“Testemunhei o encontro dos
dois, assim que se viram pela pri-
meira vez, no hotel, em Porto

Alegre”, conta Brandão. “Eles
não se viam há 20 anos e o clima
foi tão tenso na hora que fiquei
com frio na barriga. A rivalidade
está no DNA deles”, afirma o pu-
blicitário. Na hora do encontro,
segundo Brandão, os dois aperta-
ram as mãos. “Mansell, que é
mais bonachão, puxou Piquet pa-
ra um abraço.”

A JWT quis reproduzir um fi-
nal de semana de corrida. Cada
piloto tinha seu carro, seu box e
sua equipe de engenheiros. No
primeiro dia, houve preparação e
treinos. No segundo, o pega.

Apesar desse cronograma, os
filmes não tinham um roteiro,
com falas previstas. A ideia, se-
gundo Ramos, era ver qual o grau
de interação entre os dois para
depois montar as falas. Mas não
foi preciso fazer isso. “De cara, a
equipe viu que a rivalidade entre
os dois era enorme e eles começa-
ram a se provocar. Fomos gra-
vando tudo isso”, explica o exe-
cutivo da montadora.

Em uma dessas situações, o en-
genheiro da Ford explica para Pi-
quet como funciona o sensor de
ponto cego do carro e o piloto
diz: “Não vou dar essa chance pa-
ra o Mansell. Ele não vai apare-
cer nem no ponto cego do meu
carro”.

Em outra demonstração da ri-
xa entre os dois, Mansell, duran-
te a corrida, encosta a frente do
carro na traseira do automóvel

de Piquet que, para revidar, em-
purra o carro do inglês para fora
da pista. “Amassou! Tivemos
que trocar umas peças para con-
tinuar usando o carro no filme”,
conta Ramos. “Colocamos três
carros iguais para cada um. Não
podíamos economizar numa
ocasião única como a dessa pro-
dução”, acrescenta.

Em partes. O primeiro filme da
campanha vai apresentar o due-
lo. No segundo, será mostrada a
preparação para a corrida. No
terceiro, o pega começa. Só no
quarto episódio será revelado
quem ganhou o duelo – segredo
que Ford e JWT fazem questão
de manter.

Esse suspense, o glamour das
corridas, a popularidade dos pilo-
tos, tudo isso, segundo Eduardo
Araújo Muniz, professor de bran-
ding e marketing esportivo da
ESPM, acaba sendo usado estra-
tegicamente na campanha. “A ri-
validade dos dois pilotos atrai as
pessoas e gera engajamento. Es-
se envolvimento com a disputa
esportiva acaba sendo transferi-
do para a marca”, afirma o profes-
sor.
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Campanha de montadora coloca Piquet e Mansell frente à frente em duelo, vinte anos depois de os pilotos terem deixado a Fórmula 1
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Making of

Rivalidade volta às pistas na propaganda

F/Nazca Saatchi &
Saatchi cria primeiro
filme para Leica no País
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Vídeo. Momentos marcantes
da carreira dos pilotos

estadao.com.br/e/pilotos

Samuel L. Jackson Show

Filme estilo retrô apresenta ao mercado
brasileiro a M-Monochrom – câmera digital
da Leica que só faz fotos em preto e branco

● Nike: Brasil x Portugal
Em 2006, a empresa mostrou
jogadores das seleções brasilei-
ra e portuguesa, como Figo, Kaká
e Ronaldo se enfrentando antes
mesmo de entrar em campo.

● Guaraná: Maradona
Comercial do Guaraná Antarctica
de 2007 mostrava Maradona na
seleção brasileira. Mas craque
argentino acorda e vê que tudo
não passa de um pesadelo.

● Amanco: títulos pelo cano
Na produção de 2009, trabalha-
dores do Brasil, Argentina, Méxi-
co e Venezuela se provocam gri-
tando pelo encanamento os títu-
los de cada seleção nacional.
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Usar celebridades de Holly-
wood em campanhas publicitá-
rias parece estar dando certo pa-
ra a rede de escolas de inglês
CCAA. Depois da estreia, em
2011, com o ator Bruce Willis, e

da campanha com a atriz Me-
gan Fox e o ex-lutador de box,
Mike Tyson, no ano passado, a
NBS recorreu agora a Samuel L.
Jackson, estrela de filmes como
Jurassic Park (1993) e Pulp Fic-

tion (1994). O comercial mos-
tra os dois rapazes brasileiros
tentando comprar um cachor-
ro-quente na praça de uma cida-
de americana. O vendedor per-
gunta a eles, em inglês, quais os
acompanhamentos que que-
rem. Completamente mudos e
sem saber responder à pergun-

ta, são surpreendidos pela en-
trada em cena de Samuel L. Jack-
son, que surge num palco, co-
mo apresentador do gameshow
Talk or Face The Consequences.
Filmado em Los Angeles, nos
Estados Unidos. A veiculação
em TV aberta começa na sexta-
feira, dia 18. /L.C.

História ‘Toda Leica tem alma’

● Encontro

estadão.com.br
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FABIO BRANDÃO
DIRETOR CRIATIVO
DA JWT BRAZIL
“Testemunhei o encontro dos
dois. Eles não se viam há 20
anos e o clima foi tão tenso
na hora que fiquei com
frio na barriga. A rivalidade
está no DNA deles.”

Pega de estrelas. Piquet disputa corrida com Mansell em comercial do Ford Fusion: brasileiro tirou carro do inglês da pista. Resultado do duelo só será revelado dias antes do Carnaval
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jan. 2013, Negócios, p. N6.




