
O estilo Ford de vender veículos 
Carlos Franco 
 
O inventor do automóvel criou também um modelo de publicidade: ele próprio tornou-se garoto-
propaganda 
 
Esta versão do Fairlane, conversível, foi desenvolvida em 1963 especialmente para ser exposta 
em salões de automóvel. Apesar de atraente pelo design “limpo”, nunca foi produzida em série  
 
Apesar de austero e reservado, Henry Ford sempre valorizou a publicidade. E para vender carros 
chegou a ser garoto-propaganda das primeiras máquinas que deixaram o pátio da Ford em 
Detroit. Portanto, o presidente da montadora no Brasil, Antonio Maciel Neto, quando surgiu em 
comerciais da Ford no Brasil, convidando os consumidores para um teste-drive, em setembro do 
ano passado, seguia os passos do fundador.  
 
Não foram poucos os anúncios da montadora que tiveram Henry Ford na linha de frente, sendo o 
principal deles o que virou um diferencial da propaganda automobilística: as condições de crédito 
e as facilidades para pagamento anunciadas por Ford num tempo em que as rádios eram os 
grandes veículos da publicidade mundial. Ao financiar a compra de automóveis do modelo T 1914 
para funcionários, o empresário também inaugurava um marketing até hoje presente em 
inúmeras empresas. O de que o produto é tão bom que os funcionários que os produzem usam e 
tornam-se veículos de sua propaganda.  
 
Com o passar dos anos, a publicidade da Ford, assim como os carros, foram evoluindo. Dados 
muito técnicos, como capacidade do motor, potência, freios e iluminação foram sendo deixados de 
lado. A partir do pós-guerra, no apogeu do “american way of life”, o estilo de vida americano, a 
publicidade automobilística, em especial a da Ford, trocou informações técnicas por momentos de 
felicidade e pelo prazer de dirigir. O glamour das roupas e das festas, das grandes orquestras, se 
misturou aos carros nas portas das grandes festas.  
 
Para Ford, os carros foram criados para vencer fronteiras e distâncias, com conforto e 
comodidade. Esta seria a marca registrada do Ford 1949, modelo que saiu da fábrica após a 
morte do fundador, e hoje é um dos fetiches associados a filmes de gângster. Com design 
arrojado, o carro era o preferido dos magnatas e personificou a imagem de conforto que a 
montadora depois dele tentaria emprestar a outros modelos. Do design ao tamanho do bagageiro, 
sugerindo viagens em famílias e baús para carregar roupas femininas, das portas à potência, o 
Ford 1949 deu mais gás à montadora também no formato de camionetes.  
 
Já os anos 50, depois de aquisições como a marca Lincoln, a Ford lançou, em 1954, o 
Thunderbird, com suas curvas sinuosas, além dos modelos conversíveis e de duas cores, como 
vermelho e branco, azul turquesa e branco, marrom e bege. Um carro que vendeu e reforçou 
ainda mais a idéia do “american way of life”. Em 1964, a Ford lança com campanha agressiva um 
clássico do automobilismo mundial: o Mustang. Um carro esportivo, elegante, que terá uma nova 
geração lançada no próximo ano.  
 
Em 1979, a Ford adquire a japonesa Mazda. A recessão nos anos 80 levou a montadora a criar o 
Taurus, um carro que liderou as vendas nos Estados Unidos entre 1992 e 1996. Sua campanha 
publicitária teve como mote o preço. Nos mesmos anos 80, metalúrgicos de Detroit fariam uso da 
propaganda para alertar os consumidores de que, ao comprar um carro asiático, estes estariam 
dando emprego a operários de outros países.  
 
Já 2003 tem a marca de um veículo criado pela montadora no Brasil: o EcoSport. Carro com o 
qual a Ford vende o ideal de liberdade e o associa ao meio ambiente, que mais do que um hobby 
é compromisso do bisneto do fundador da montadora, Bill Ford. Um homem que também aposta 



na publicidade, mas sem perder as características da marca, que sempre foi mais conservadora na 
abordagem do cliente.  
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