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Inspirado em "Forrest Gump", filme criado pela AlmapBBDO explora o prazer de dirigir.  
 
A inspiração veio do prazer em fazer algo. No caso, dirigir. No original, correr. Com base no 
filme "Forrest Gump", (1994, Paramount Films), dirigido por Robert Zemeckis, a equipe de 
criação da AlmapBBDO, mais precisamente Tales Bahu, Rodrigo Almeida e Marcello Serpa, fez 
toda a campanha do novo Golf, da Volkswagen. O carro, considerado por muitos como uma 
marca, ficou cerca de quatro anos longe da mídia e volta em grande estilo. A veiculação 
começa com um comercial de dois minutos na TV. Isso mesmo, dois minutos. Depois cai para 
um minuto e é editado para duas versões de 30 segundos cada. "A inspiração veio do fato de o 
Golf ser um carro que possui uma legião de fãs. Normalmente, quem tem um Golf espera pelo 
lançamento da nova versão para trocar de carro, ou troca pelo mesmo modelo, só que mais 
novo", conta Marcello Serpa, diretor de criação da AlmapBBDO.  
 
"Foram realizadas muitas pesquisas e ficou constatado que quem compra um Golf o faz por 
paixão pelo carro e, principalmente, por paixão por dirigir", afirma Herlander Zola, supervisor 
de propaganda da Volkswagen. O filme mostra bem isso. Para quem o assiste é impossível não 
fazer a relação entre o personagem original, que inicia uma corrida pelos Estados Unidos, 
simplesmente pelo fato de correr; sem explicações ou entendimentos. No filme do Golf é 
assim. O personagem, interpretado pelo ator norte-americano Steve Weber, sósia de Forrest 
Gump - isso mesmo ele é sósia do personagem e não de Tom Hanks, que o interpretou nos 
cinemas -, inicia sua jornada a bordo do novo Golf. Não há explicações, ele simplesmente 
dirige por todo o país. No começo a idéia é ir até a cidade, depois cruzar o estado, até chegar 
no fim da estrada. As locações do filme foram feitas em Montevidéu, em cinco dias.  
 
"A idéia é passar para o consumidor todo o prazer de dirigir que o carro proporciona. Como no 
filme, o personagem dirige simplesmente porque gosta e aquilo esta lhe dando prazer naquele 
momento", comenta Serpa. "O Golf é um modelo muito importante para a Volkswagen e por 
isso a nova versão merecia uma campanha como esta", afirma Zola. Segundo o executivo, a 
venda do modelo tem apresentado um total de 300 unidades/mês. Com a campanha e todo o 
trabalho desenvolvido nas revendedoras, o objetivo da companhia é atingir a marca de 1,4 mil 
unidades/mês. A versão de entrada, 1.6, tem o preço de R$ 48.990, enquanto que o sonho de 
consumo de muita gente, a GTI, chega ao mercado por R$ 90 mil.  
 
As ações não ficam só na TV. A campanha contempla também anúncios em revistas, num 
período de três meses, e comerciais nos cinemas, além da criação de um hotsite, o 
www.prazerdedirigir.com.br. Nele o internauta se diverte passeando com o Golf rumo ao 
infinito, com os teclados é possível fazer manobras com o carro ao mesmo tempo em que o 
usuário escolhe a cor do veículo, que são as disponíveis para o carro real. Além do passeio, a 
sessão 360° mostra a nova versão, em detalhes, por diferentes ângulos. Para quem gosta de 
saber os detalhes técnicos foi criada a sessão "Conheça". Ainda na internet, banners 
veiculados em diferentes endereços farão o link para o hotsite.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


