
de marketing das marcas de automóvel 
nesse período, todas muito próximas do 
pragmatismo e sem os apelos funcionais e 
estéticos propostos pela Volkswagen com o 
improvável Fusca (uma identificação bem 
brasileira: segundo o especialista Alexan-
der Gromow, "desde que começaram a cir-
cular os primeiros Volkswagens, em 1950, 
também apareceu a corruptela da palavra 
Volkswagen passando pela influência da 
colônia alemã. [...] Em Curitiba se fala 'fu-
qui' ou 'fuque' e em Porto Alegre 'fuca' Mas 
em São Paulo, talvez por uma questão de 
fonética, acrescentaram o 'S' na palavra e 
o Volkswagen virou Fusca"). Os anúncios 

Marca alemã é associada à industrialização brasileira 
com a chegada do Fusca em 1953 e ao benchmark 
da propaganda mundial 

Se a Volkswagen tem participação pontual no processo de 
industrialização do Brasil ao implantar a linha de mon-
tagem do Fusca há seis décadas, a marca alemã também 
ajudou no desenvolvimento de uma nova cultura publi-

citária no final dos anos 1950, quando lançou o Beetle nos Estados 
Unidos, o pequeno 'besouro' que teria como rivais os portentosos 
bólidos de oito cilindros, uma tradição automobilística americana, 
em um tempo que não se falava em crise do petróleo. 
A campanha "Think small" criação da legendária agência DDB (ini-
ciais de Doyle, Dane e Bembach), deu novo fôlego à comunicação 
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Ipiranga, em São Paulo, em sociedade com 
o grupo brasileiro Monteiro Aranha, subs-
tituindo a Brasmotor. Mas decidiu promo-
ver concorrência para identificar um novo 
fornecedor de serviços de publicidade ou 
manter o status quo. 
"Eram muitas concorrentes, mas a Almap 
ganhou o negócio e deixei o Mappin após 
uma boa e rica carreira" diz Periscinoto, 
que decidiu adaptar à linguagem brasileira 
o modelo criado pela DDB. Não era uma 
cópia, mas os layouts seguiam o design all 
type adicionado de foto, como a DDB pro-
punha. A Almap explorou nos conteúdos 
quatro pontos-chaves: desejabilidade, per-
formance, tecnologia e valor de revenda. 
Alguns títulos são destacados por Peris-
cinoto: "Cheque ao portador" "Só precisa 
de água para lavar" e "Olha quanto ele não 

do pequeno "Golias" contra os gigantes turbinados tiveram grande 
impacto nos consumidores americanos. A rejeição imaginada deu 
lugar a uma paixão pelo carrinho econômico, prático e refrigerado a 
ar. O Volkswagen (carro popular) foi projetado por Ferdinand Pors-
che e um dos seus principais features era poder enfrentar o frio que 
congelava carros refrigerados a água. 
Quem se encantou com a campanha da DDB foi o publicitário brasi-
leiro Alex Periscinoto. Ele viajou para a cidade de Nova York quando 
trabalhava na loja de departamentos Mappin como diretor de arte 
da divisão de propaganda. Foi premiado com o tíquete aéreo por ter 
sugerido uma ação de vendas inusitada para o mês de outubro que, 
naquele romântico ano de 1958, era bem árido de negócios. A pro-
posta de trazer artigos importados com preço competitivo trouxe os 
paulistanos às lojas e as vendas foram surpreendentes. Os acionistas 
do Mappin gostaram do que viram e decidiram premiá-lo pela ini-
ciativa e com o direito de escolher um mimo. Periscinoto optou por 
conhecer a agência de publicidade DDB, uma das que ajudaram a 
criar o mito da Madison Avenue. 
"Após algumas tentativas consegui uma reunião com Bill Bem-
bach, o B da marca da agência. Não preciso ser prolixo para dizer 
que foi um choque cultural. Vi pela primeira vez duplas de criação 
trabalhando harmoniosamente na produção de layouts que eram 
colados em uma parede, visíveis a todos e sujeitos a observações. 
Eu estava na DDB no momento que "Think small' tinha sido con-
cebida. Na reunião com Bill fiz muitas perguntas e ouvi tudo muito 
atentamente. Ensinamentos que trouxe para a Almap no início dos 
anos 1960 ao ser convidado pelos sócios José de Alcântara Macha-
do e Otto Scherb para dirigir a criação. A Almap ganhou uma con-
corrência feita pela Volkswagen e, claro, coloquei em prática tudo 
que vi na DDB" rememora Periscinoto sem esconder a pontinha de 
orgulho que carrega por ter trabalhado para a Volkswagen durante 
cerca de 40 anos. 
A empresa alemã tinha uma agência, a Oficina do publicitário Car-
los Knap, praticamente desde que se instalou, em 1953, no bairro do 
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valeria se não fosse um Fusca" 
Periscinoto, hoje sócio da SPGA, uma con-
sultoria que orienta concorrências de pu-
blicidade, relembra uma curiosidade: "O 
sucesso das campanhas foi tão fulminante 
que o José de Alcântara Machado resolveu 
me dar de presente um Fusca zero, o meu 
primeiro carro nessa condição. Meu pai fi-
cou tão desconfiado que chegou a sugerir 
que eu estava fazendo algo 'errado.' Ele não 
acreditava que um patrão pudesse dar um 
presente tão caro para um funcionário',' re-
lata de forma bem-humorada. 
Desde a sua fundação em 1953 no Brasil, 
um número marcante na história da marca 
devido ao número do Herbie, o fusquinha 
usado nos filmes "Se meu Fusca falasse'', a 
Volkswagen construiu um envolvimento 
com o consumidor brasileiro que às vezes 
esquece sua origem alemã, tal a sua iden-
tificação com o país. Para celebrar a etapa 
sexagenária, a empresa recorreu a uma 
tradição brasileira, o futebol, para celebrar 
a data. A campanha "Volkswagen 60 anos'', 
assinada pela AlmapBBDO, tem como pro-
tagonistas seis jogadores, cada um repre-
sentando uma década: Pelé, Rivellino, Raí, 
Cafu, Lucas e Neymar. Eles foram nomea-
dos embaixadores da marca, ou "Os caras'', 
na definição de Thomas Schmall, atual pre-
sidente da montadora no Brasil, país que 
abrigou a primeira linha de montagem da 
marca fora da Alemanha. O primeiro co-
mercial do aniversário foi "Inova Neymar'', 
que contou também com Pelé e Cafu. 
"A ação compara as inovações da Volks e 
as do futebol brasileiro, partindo da época 
em que o Fusca foi lançado até as últimas 
novidades tecnológicas dos modelos atuais 
da marca. Ele abre com uma cena antiga na 
qual o motorista de um Fusca vê, de dentro 
do seu carro, vários fuscas circulando. A 
cena corta para o jovem Pelé jogando pela 
seleção brasileira na Copa de 1958. En-
quanto isso, o locutor lembra que, quando 
a Volkswagen inovou lançando um carro 
pequeno, econômico e diferente dos ou-
tros, Pelé inovou sendo o jogador mais jo-
vem a vestir a camisa da seleção. Entra em 

cena o então Passat da década de 70, ultrapassando um caminhão 
e, em seguida, Rivellino dando um elástico, enquanto o locutor in-
forma que a Volkswagen fez o primeiro carro refrigerado por água 
e o jogador inventou um drible impressionante. O filme entra nos 
anos 2000 mostrando o Gol Total Flex e Cafu levantando a taça da 
Copa em 2002. Depois avança aos dias de hoje intercalando cenas 
de modelos atuais da Volkswagen como Touareg, Tiguan, CC, Novo 
Gol e o Novo Fusca. Aparece então Neymar, chegando ao gramado 
com ar preocupado, e corta para a tribuna de honra onde está Pelé, 
que passa uma "mensagem ao craque'', detalha o roteiro do comer-
cial gravado no dia 5 de março deste ano, usando como locações a 
Av. Ana Costa, Ponta da Praia e o gramado da orla, todas na cidade 
de Santos, litoral de São Paulo. A equipe de criação da AlmapBBDO 
é liderada por Marcello Serpa e Luiz Sanches. 
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Com 600 concessionárias autorizadas, a 
Volkswagen convocou a agência de mar-
keting promocional The Group para criar 
a ação "60 caras de sorte" que selecionou 
por meio de sorteio 60 clientes para assistir 
ao jogo Brasil x Inglaterra na reinaugura-
ção oficial do estádio do Maracanã no dia 
2 de junho. Rai e Cafu foram as estrelas do 
comercial que ativou a promoção nos ca-
nais de mídia. Em uma das cenas, Cafu se 
surpreende com Rai fazendo teste drive e o 
vendedor tira onda: "você já foi mais rápi-
do, Cafu!" 
"É um grande orgulho contar com embai-
xadores que marcaram e marcam a vida 
dos brasileiros da mesma forma que a 
Volkswagen fez e faz a diferença na indús-
tria automobilística brasileira. Para que 
uma empresa mantenha seu sucesso é pre-
ciso inovar sempre, ter um time vencedor e 
trabalhar em equipe. Para isso a Volkswa-
gen do Brasil tem produtos atraentes e um 
time engajado composto por 24 mil funcio-
nários" pondera Schmall. 
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As empresas automobilísticas estão entre os principais anun-
ciantes do país, com um investimento bruto anual superior a R$ 
7, 506 bilhões, número de 2012 da pesquisa Ibope. A Volkswagen 
é o 10° maior anunciante, com verba bruta anual de R$ 993,5 mi-
lhões. Essa conta, porém, não contempla os aportes financeiros 
em promoções, merchandising, marketing direto, trade e ações de 
relações públicas. A Volkswagen é uma das cotistas do futebol da 
Rede Globo de Televisão, com investimento de R$ 192,5 milhões 
(valor líquido) que contempla espaços de mídia para veicular seus 
comerciais no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Liber-
tadores da América, campeonatos estaduais e jogos amistosos da 
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asseguraram vaga na trama exibida aos do-
mingos com final marcado para o dia 12 de 
junho. O processo seletivo envolveu 15 mil 
inscritos. 
A assinatura "Volkswagen é o carro, 
Volkswagen é das auto" é a mais recente 
da montadora. "Das auto" é uma expres-
são alemã que significa "O carro" O slogan 
global introduzido em 2007 foi antecedido 
por uma série de outros desde o início da 
década de 1960, quando foram instituídos 
no Brasil os conceitos "O bom senso em 
automóvel" e "O bom senso sobre rodas" 
"Em cada um dos seus detalhes, desde o 
fabuloso motor refrigerado a ar até a dire-
ção suave e ao mesmo tempo segura, está 
sempre presente o bom senso dos seus 
construtores, que conseguiram fazer um 
automóvel que oferece a melhor soma 
de vantagens técnicas que o seu dinheiro 
pode comprar" diz um dos anúncios dessa 
época criados por Periscinoto e sua equipe 
naAlmap. 
Nos anos 70, período que a publicidade da 
montadora exibia paisagens brasileiras, a 
Volks passou a usar a assinatura "A marca 
que conhece o nosso chão" Em 1983, para 
celebrar suas primeiras três décadas no 
mercado brasileiro, passou a usar "30 anos 

seleção. O plano de mídia também envolve chamadas nos progra-
mas esportivos, jornalísticos, "Fantástico" novelas e na plataforma 
digital Globo.com. 
Na Bandeirantes, a Volks é patrocinadora "de todos os jogos dos 
principais eventos da Fifa" entre os quais a Copa do Mundo Sub-20, 
de 21 de junho a 13 de julho. Copa das Confederações, de 15 a 30 de 
junho. Copa do Mundo de Beach Soccer, de 18 a 28 de setembro, e 
a Copa do Mundo Sub-17, de 17 a 8 de novembro. O SBT não ficou 
de fora. A montadora alemã é patrocinadora do reality show "Me-
nino de ouro" 12 episódios que mostram a saga de 22 meninos que 
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de liderança e tecnologia" A partir de 1985, 
o mote passou a ser "Qualidade e tecno-
logia do líder" Em 1988 houve outra alte-
ração: "Você conhece, você confia" slogan 
que foi definido por meio de um concurso 
que teve aproximadamente 140 mil suges-
tões. O vencedor foi o paulista Francisco 
Carlos Fontanelli, que ganhou um Gol CL 
pelo feito. Em 2005, para ressaltar atributos 
como a "alta tecnologia, acessibilidade, de-
sign contemporâneo, resistência, durabili-
dade, modernidade e inovação" as peças 
publicitárias passaram a ser assinadas com 
o slogan "Perfeito para a sua vida" "Das 
auto" chegou ao Brasil em 2008 no comer-
cial "Cachorro-peixe" criação da Almap-
BBDO que ganhou Leão de Ouro no Fes-
tival de Cannes no mesmo ano. A agência 
conquistou o primeiro Leão de Ouro para a 
montadora no Cannes Lions de 1999, com 
o comercial "Dois vistos" para o modelo 
importado Passat. Ao todo, a Volks obteve 
20 Leões no Festival de Cannes. A primeira 
distinção da Volks em Carmes foi em 1973, 
quando Periscinoto participou do júri do 
evento, aliás, o primeiro brasileiro a ser 
convidado pelos organizadores. 
"Foi apenas um diploma, mas que deu 
origem a uma série de sucesso posterior. 
Uma coisa que ressalto na Volks é a fide-
lidade à sua agência. Eu atendi a conta 
como Almap por cerca de 40 anos e depois 
que se transformou em AlmapBBDO, com 
a chegada à sociedade do Marcello Serpa 
e do José Luiz Madeira, nunca cogitaram 
mudar. É algo inédito no Brasil e muito 
louvável" diz Periscinoto, sem esquecer de 
mencionar profissionais que foram essen-
ciais no desenvolvimento das campanhas: 
Sergio 'Arapuan' de Andrade, Neil Ferreira, 
João Galhardo e Alcides 'Cidão' Fidalgo. 
"Essas conquistas são atribuídas à relevân-
cia que a Volkswagen tem para os brasilei-
ros, à história da marca associada ao de-
senvolvimento do país, ao fato de a marca 
constantemente inovar lançando produtos 
que respondem às necessidades dos con-
sumidores brasileiros, a uma rede ampla 
de concessionárias e a uma comunicação 

consistente e relevante" acrescenta Artur Martins, gerente-execu-
tivo de marketing e comunicação da montadora, lembrando que, 
além das premiações no Cannes Lions, a Volkswagen obteve 22 
prêmios no Clio, 15 no The One Show, 11 no Directors Club, 54 no 
Flap, sete no Prêmio Abril, dois Gunn Report e um Effie. 
O executivo da Volks ressalta que slogans e ações de publicidade 
contribuem para reforçar a imagem e os atributos construídos por 
uma marca. "A conexão com o público é feita por meio de histórias 
relacionadas ao dia a dia das pessoas, contadas de uma forma ori-
ginal, criativa e autêntica, sempre com um tom de voz Volkswagen, 
reforçando não somente a relação emocional com a marca, mas 
também as características e atributos de cada um dos produtos. O 
slogan segue esta mesma linha de comunicação, ressaltando tam-
bém a imagem e os valores de marca junto aos seus consumidores. 
O conjunto desses quesitos é o grande diferencial da propaganda 
da Volkswagen." 
A história da Volks no Brasil começa com o Fusquinha, cuja pro-
dução foi interrompida em 1986 e reativada a pedido do então pre-
sidente Itamar Franco em 1994, mas desativada dois anos depois 
(em 2003 a Volks encerrou sua produção definitivamente quando 
fechou a linha de produção que mantinha no México). Colecio-
nadores pagam fortunas por um modelo em condições originais, 
além do fomento à idolatria da marca por clubes, feiras reguläres, 
desfiles sazonais, fan pages nas redes sociais e sites especializados. 
Outro ícone da montadora que "sai fora" da linha de produção no 
Brasil é a Kombi. Aos 56 anos de idade, a Volkswagen para de pro-
duzi-la a partir do ano que vem. Vamos combinar, a Kombi, uma 
criação do holandês Ben Pon nos anos 40, é mais do que uma van 
e não custava equipá-la com airbags e freios ABS como exige a le-
gislação. O jornalista Heródoto Barbeiro, que adora o modelo, vai 
ficar órfão. A ut
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 746, p. 58-64, maio 2013.




