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Protagonistas de comerciais 
voltados a aventureiros com 
cenas que exaltam basicamente 
o arrojo e a potência, as picapes 
4x4 ganharam uma nova leitura. 
Pelas mãos da AlmapBBDO, 
entra no ar, neste domingo 30, 
o comercial de lançamento da 
Amarok, a primeira aposta da 
Volkswagen para concorrer no 
segmento brasileiro de picapes 
de médio porte. 

A proposta da agência é 
recorrer à emoção para falar de 
um produto de características 
naturalmente brutas. Para tan-
to, o filme de estreia mostrará 
a relação de um menino e sua 
elefantinha ao longo de toda a 
vida. Korama, como é chamada, 
é o menor animal de toda uma 
manada e acompanha o garoto 

Volkswagen emociona para vender carrão
Campanha criada pela AlmapBBDO para a primeira 4x4 da montadora passa mensagem de afeto para fugir do lugar-comum

Mariana Ditolvo
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No filme, a elefanta Korama acompanha seu dono por toda a vida e ganha o direito de andar na caçamba da Amarok

em todas as fases de sua vida, 
desde a infância até o nasci-
mento de seu filho carregando a 
todos para todos os lados. 

Com o tempo, porém, Ko-
rama envelhece e passa a não 
conseguir mais levar seu com-
panheiro nas costas. É quando 
entra em cena a picape Amarok, 
já que chegou o momento da 
inversão de papéis. É hora de 

Korama ser carregada pelo carro 
de seu dono. “A Amarok aparece 
como o instrumento de retribui-
ção para coroar a amizade. Junto 
também deixamos claro o espí-
rito da marca Volkswagen, que 
vende mais do que carro. Vende 
emoção e companheirismo”, 
ressalta Luiz Sanches, diretor de 
criação da Almap.

A escolha da elefanta como 

Quem nunca partiu contra-
riado para um passeio turístico 
guiado que poderia dar lugar a 
uma atividade mais interessante 
e produtiva? Ou quem nunca teve 
a sensação de estar deixando de 
aproveitar o melhor de determi-
nados destinos ao se concentrar 
nos programas típicos de turis-
tas? Com a proposta de mostrar 
alternativas aos viajantes que 
buscam maior liberdade na hora 
de viajar e, claro, aumentar as re-
servas feitas a partir de seu site, 
o Hotéis.com, de propriedade 
da Expedia, colocou uma nova 
campanha no ar. 

Com cinco episódios sobre 
o Rio de Janeiro, o turista pro-
fissional Ricardo Freire está de 
volta com a segunda temporada 
da websérie “Desempacotan-
do”. Depois do sucesso da pri-
meira, que teve como destino a 
cidade de Nova York, agora é a 
vez de mostrar a outra face do 
Rio de Janeiro. 

De acordo com Maíra Bar-
cellos, diretora de marketing 
da Expedia Brasil, a escolha 
pela cidade maravilhosa se 
deve ao fato de ser ela o des-
tino nacional mais procurado 

Hoteis.com incentiva turismo livre

pelos visitantes do Hotéis.com 
e por ter mais de 165 estabele-
cimentos cadastrados na base 
do site. “O conceito por trás do 
‘desempacotar’ é o da liberdade 
de escolha. Queremos que os 
internautas se sintam livres 
para fazer suas programações 
de viagens e que tenham no 
Hotéis.com a ajuda que preci-
sam para tornar essa liberdade 
possível”, explica a executiva.

A campanha — lançada na 
semana passada — conta tam-
bém com a participação de Zac 
Henry, um americano radicado 
no Brasil que mostra os progra-
mas voltados aos turistas en-
quanto Freire dá dicas de como 
fugir do aspecto “turistão”. 

Carnaval fora 
da Sapucaí

Com uma linguagem bastan-
te bem-humorada, os episódios 
procuram derrubar teses como 
a de que Copacabana e Pão de 
Açúcar são passeios apenas 
para turistas e de que Carnaval 
no Rio se limita aos desfiles na 
Sapucaí. “Hoje em dia as pes-
soas procuram pelo consumo 

instantâneo de 
entretenimento 
e esse formato 
de campanhas 
oferece alterna-
tivas de qualida-
de. A primeira 
websérie conta-
bilizou mais de 
45 mil visitas e 
acreditamos que 

essa sobre o Rio de Janeiro deva 
superar essa margem”, prevê 
Fernando Taralli, presidente 
da Energy, agência responsável 
pelo projeto. A produção ficou 
por conta da Colmeia e os epi-
sódios serão ainda legendados 
para que sejam visualizados a 
partir do YouTube no intuito 
de atrair mais visitantes ao Rio 
de Janeiro.

Como principal diferencial 
da segunda temporada, Taralli 
cita o fato de as pautas estarem 
mais flexíveis e contarem mais 
com a participação do públi-
co, que acaba enviando suas 
sugestões ao viajante mestre. 
Além da internet, a televisão 
aberta entrou na estratégia de 
divulgação da empresa. Para 
tanto, um infomercial de três 
minutos compactado com o 
material produzido para Nova 
York será veiculado durante 
um mês no SBT. “Até o final 
do ano produziremos a terceira 
websérie centrada em Bue-
nos Aires e, por fim, faremos 
algo voltado a algum destino 
europeu ainda não definido”, 
completa Taralli.          (MD)

Nova temporada de “Desempacotando” traz o 
americano radicado no Brasil, Zag Henry

animal de estimação é justifi-
cada pelo fato de a campanha 
ter como objetivo enfatizar os 
conceitos de tecnologia e resis-
tência, além de mostrar que a 
Amarok tem a maior caçamba da 
categoria capaz de suportar cer-
ca de uma tonelada. “No entanto, 
para as cenas finais em que a 
Korama aparece na caçamba em 
movimento, o animal verdadeiro 

Começa a ser veiculada nesta 
semana a nova campanha da Sony, 
com um comercial inovador para a 
marca, filmado com a câmera digi-
tal da sua nova linha Sony Cyber-
Shot com Foto Panorâmica, e com 
os modelos DSC-TX7 
e DSC-HX1. Criada 
pelo escritório brasi-
leiro da Dentsu, o co-
mercial contou com 
locações em Roma 
e no Cairo. A marca 
está superando seu 
recorde nacional de 
investimento em co-
municação, ao des-
tinar R$ 40 milhões 
para a campanha, 
que traz o conceito 
“Os melhores momentos pedem 
uma panorâmica”.

Investindo no humor, o filme 
“Distâncias” retrata um turista que 
tenta tirar uma foto do Coliseu de 
Roma com uma câmera comum. 
Diante das dificuldades para cap-
tar toda a extensão do monumen-
to, começa a se afastar, passa por 
diversas situações cômicas até 
chegar ao Cairo, onde toma um 
susto ao bater no pescoço de um 
camelo e se vê diante das pirâmi-
des egípcias. Neste momento, uma 
garota pede que ele a fotografe 
com a sua Sony Cyber-Shot, dei-
xando o rapaz deslumbrado. 

“Queremos mostrar que a 
qualidade dos produtos da marca, 
mesmo os destinados aos consu-
midores finais, é tão grande que é 

possível filmar um comercial de TV 
com altíssima qualidade”, define 
Carlos Paschoal, gerente geral de 
marketing da Sony. “Era uma boa 
oportunidade para demonstrar 
com o próprio filme o poder das 

novas tecnologias de captação de 
imagem digital”, acrescenta Felipe 
Cama, diretor criativo da Dentsu.

O comercial foi produzido pela 
Zeppelin Filmes, com direção de 
Rodrigo Pesavento. “É um proje-
to ousado e único. A Zeppelin tem 
20 anos de mercado e nunca tinha 
feito nada parecido”, declara Ale-
xandre Lucas, também diretor de 
criação da Dentsu. 

De acordo com Paschoal, em-
bora filmado no exterior, este é 
o primeiro comercial realmente 
brasileiro da marca, com casting 
e equipe de produção 100% na-
cionais. “A partir de agora, os 
comerciais brasileiros é que serão 
importados para outros países onde 
a Sony atua”, espera o executivo. 

Marcos Bonfim

Primeiro comercial da Sony com produção brasileira foi filmado 
na Itália e no Egito e integra campanha de R$ 40 milhões

Sony filma comercial 
com câmera digital

Para saber mais, use este código

1. No browser do seu celular, acesse o 
site www.phdmobi.com

2. Faça o download do leitor de tags

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo

foi substituído por uma imagem 
em 3D”, revela Sanches. 

Com duração de um minuto, 
o comercial teve criação de Ry-
naldo Gondim e Andre Nassar 
e foi filmado na Índia pela pro-
dutora argentina Rebolucion, 
com direção de Armando Bo 
— mesmo do premiadíssimo 
“Cachorro-peixe”. Além do filme, 
a campanha possui anúncios em 
páginas quádruplas, triplas e du-
plas que utilizam fotografias de 
Leonardo Vilela feitas ao longo 
de dez dias de viagens pela Índia. 
Na segunda fase, a campanha 
contará ainda com ações espe-
ciais na web. Ao preço de R$ 
120 mil, a nova Amarok chega 
às concessionárias ao mesmo 
tempo que a campanha começa 
a ser veiculada.
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