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Ford prefere destacar espírito de aventura na campanha de seu novo veículo, que já tem boa 
procura. Trabalhar na campanha de um produto que chega ao mercado com fila de espera para 
compra exige muita criatividade dos profissionais envolvidos. Afinal, que atributos colocar nas 
peças publicitárias se o consumidor já se sente praticamente convencido? A Ford parece ter 
encontrado uma boa alternativa para divulgar seu lançamento, o utilitário-esportivo compacto 
EcoSport. "Dessa vez, não estamos focando no design, desempenho e espaço interno, mas na 
personalidade do veículo, no estilo de vida o qual o carro está envolvido", comenta o diretor de 
marketing da Ford do Brasil, Barry Engle.  
 
Adiada por duas semanas, a campanha do EcoSport -veículo produzido em Camaçari (BA)- 
finalmente vai para o ar no próximo domingo, dia 13, com o slogan "Bem-vindo à vida". A demora 
na estréia -o carro foi lançado no fim de fevereiro- aconteceu justamente pela falta de produto 
nas lojas. As poucas unidades de EcoSport que chegaram às concessionárias "desapareceram" 
rapidamente. Em março foram emplacadas 876 unidades do utilitário-esportivo, segundo dados 
do Renavam, entidade que administra esse serviço.  
 
Engle diz, no entanto, que a partir de agora, com o início da campanha, o cliente não enfrentará 
transtorno para conseguir levar seu EcoSport para casa -ou para as trilhas. O carro tem preços 
que começam em R$ 32 mil e podem chegar a R$ 50 mil. São três versões de motorização: 1.0 
Supercharger (95 cv de potência), 1.6 litro 8V (98 cv) e 2.0 16V de 143 cv de potência. Por 
enquanto o modelo só tem tração 4x2, mas a companhia diz que até o fim deste ano chega às 
autorizadas o EcoSport 4x4.  
 
Gravações na Bahia  
 
Com total ênfase na liberdade, aventura e diversão, a campanha desenvolvida pela JW Thompson 
para ao EcoSport já apresentou algumas inserções em revistas do mês de abril, como uma pré-
estréia da campanha. O primeiro filme, porém, vai ao ar a partir de domingo nos principais canais 
de TV aberta com duas versões de 60 segundos e duas de 30 segundos. Há ainda uma versão de 
90 segundos, feita para cinema. "Estatuto" foi gravado na Chapada Diamantina e no litoral baiano 
-para não dizer que o utilitário-esportivo está deixando de lado as suas origens.  
 
Nesse filme, aliás, não se comenta mesmo sobre motorização, equipamentos de série ou 
opcionais. Com imagens de uma turma vivendo aventuras na mais pura alegria, há a locução de 
uma versão do poema "Os estatutos do homem", de Thiago de Mello. "Fica decretado que todos 
os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm o direito a converter-se em 
manhãs de domingo", diz um dos trechos do campanha.  
 
"Além disso, as pessoas que aparecem nesse filme não são modelos e sim amigos ‘na vida real’", 
conta o diretor da conta da Ford na JW Thompson, Fernando Barros. "Saímos em busca da turma 
de amigos que pudesse representar mais fielmente esse espírito de aventura que envolve o 
EcoSport." A seleção desses "atores" foi feita pela O2 Filmes.  
 
"Ressaltamos também a categoria de automóvel que o EcoSport inaugura no Brasil, que é a de 
utilitário-esportivo compacto", diz Engle. Verdade. O EcoSport é o primeiro veículo desse 
segmento a ser fabricado no País. A General Motors há tempos produz o seu Blazer, que apesar 
de ser um sport utility não é compacto.  
 
Já para a mídia impressa -revistas- são cinco formatos diferentes de anúncios, diz Barros. Há 
encartes que variam de oito a três páginas.  
 



Outdoors duplos e simples nas principais cidades do Brasil, dois megapainéis de esquina em São 
Paulo, um front light no Rio de Janeiro, painéis nas laterais de edifícios e em cinco barcas de um 
ferry boat de Salvador, em três versões diferentes, também fazem parte das ações de marketing.  
 
Os filmes de um minuto e os de 30 segundos ficarão no ar por duas semanas. Depois, entra uma 
nova versão, também de 30 segundos. "Não temos a data certa, mas entrará no ar no decorrer 
deste ano", fala Engle, diretor de marketing da Ford do Brasil. Também existem banners para os 
principais sites de notícias. "O trabalho envolve ainda peças publicitárias para as nossas lojas, 
com faixas para decorar e divulgar e folders que são distribuídos aos interessados no EcoSport, 
tudo seguindo a linha da campanha", explica Engle.  
 
Mais próximo do merchandising existem também duas ações. O EcoSport está presente em um 
novo programa do SBT, o "Conquistador do Fim do Mundo" (ainda sem data definida para 
estrear). "São várias equipes competindo e uma delas estará com o EcoSport", conta Barros, da 
JW Thompson. A outra ação diz respeito ao patrocínio do II Latin American X Games, que será 
transmitido pela Rede Globo.  
 
A Ford -seguindo à risca o que faz a concorrência- não divulga a soma de sua verba de marketing. 
Engle comenta, porém, que o valor para 2003 é igual ao utilizado no ano passado, quando 
também houve uma ação de peso, com o lançamento do novo Fiesta. O executivo explica que de 
todo o investimento, a verba específica para o EcoSport não chega a 50%.  
 
"Existem outras campanhas, de institucional e varejo, e também outros carros", fala Engle. Isso 
significa que a presença do presidente da empresa, Antonio Maciel Neto, nas campanhas pode 
eventualmente vir a acontecer durante este ano -a marca garante que teve bons resultados com 
essa estratégia- e o personagem São Nunca, para o varejo, será mantido.  
 
Os primeiros passos para desenvolvimento da campanha do EcoSport foram dados em meados do 
ano passado, conta Barros. O plano de comunicação foi para a prática em outubro de 2002, com o 
Salão do Automóvel, onde o carro foi apresentado pela primeira vez ao público. "As várias 
estratégias antes da campanha fizeram com que os clientes conhecessem o EcoSport antes 
mesmo de a publicidade ser veiculada", fala Engle.  
 
Contrato de reserva  
 
Os executivos da subsidiária da segunda maior montadora do mundo se dizem surpreso com o 
sucesso do EcoSport. E, para evitar tumultos e não deixar o consumidor decepcionado, o 
companhia lançou na semana passada o Smart EcoSport. O programa é definido como um 
contrato de reserva, no qual o interessado paga R$ 12 mil e recebe um prazo de entrega e a 
garantia da manutenção de valor do automóvel, caso ocorram aumentos.  
 
O market share, que em 2001 era de 7,7%, subiu para 9,6% em 2002 e, desde dezembro último, 
a empresa tem mantido uma participação de 10,5%. Assim, restam poucas dúvidas de que o 
EcoSport veio mesmo para consolidar uma reviravolta da Ford, marca que nos últimos anos 
estava bem apagada pela falta de produtos atraentes.  
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