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Na lista dos maiores anunciantes do Brasil, a Volkswagen aguarda a análise dos seus advogados 
para decidir como agir diante da decisão limina r da Justiça de Minas Gerais que suspendeu um 
filme publicitário que dava o pontapé de uma das maiores campanhas institucionais da montadora 
nos últimos tempos no país. 
 
Motivada pela defesa do meio ambiente, a ação do Ministério Público atropelou uma ação de 
marketing maior do que qualquer outra feita pela montadora em 2003 e 2004, anos em que a 
Volks ocupou a oitava e décima quinta colocação no "ranking" dos maiores investimentos do país, 
com verbas anuais estimadas entre R$ 174 milhões e R$ 207 milhões, segundo o Ibope. 
 
O filme deu início à campanha idealizada para trocar o slogan da marca, que não mudava há 18 
anos. Segundo fontes do mercado publicitário, somente a produção de um filme desses consome 
entre R$ 600 e R$ 800 mil. A inserção na mídia abrange investimento adicional de milhões. 
 
O filme de 50 segundos que entrou no ar em horário nobre no dia 13, mostrava um homem com 
um relógio de pulso que embaçava enquanto ele lavava o carro. A partir daí, ele começa a 
imaginar o mundo com coisas perfeitas "como o seu Volkswagen". Em certo momento, ele se dá 
conta de que sem isso ele não teria emprego e, portanto, ele não teria como comprar aquele 
carro. Isso o leva a desejar o mundo como antes (fábricas com chaminés e meio ambiente 
degradado), com consumo. 
 
A ação civil pública foi elaborada por promotores de Justiça especializados na defesa do meio 
ambiente e patrimônio cultural. Na imaginação do personagem, a volta do consumo traz também 
de volta a explosão em uma pedreira, e a poluição visual de cartazes em um prédio 
aparentemente tombado. 
 
Ao receber a determinação judicial, a Volkswagen retirou imediatamente o filme do ar, na semana 
passada. "Diversas clínicas de pesquisas com consumidores não mostraram qualquer possibilidade 
de o filme ter essa conotação", afirma a diretora de assuntos corporativos e imprensa da 
Volkswagen, Junia Nogueira de Sá. O restante da campanha que traz o novo slogan "Perfeito para 
a sua vida" continua em revistas e rádio. 
 
Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) também ofereceu 
denúncia no Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) para a suspensão da 
campanha da Volks, criada pela agência AlmapBBDO. 
 
O Idec considerou a propaganda "abusiva por desrespeitar o meio ambiente, explorar o medo do 
desemprego e pregar consumismo exacerbado e irracional". O Conar informou ontem que não 
tem como se pronunciar porque a decisão da Justiça se sobrepõe a qualquer manifestação do 
órgão. 
 
Esse episódio tumultua ainda mais a briga publicitária das montadoras. Há duas semanas, a 
Volkswagen antecipou o lançamento da versão bicombustível do Gol 1.0 no mesmo dia em que a 
Fiat , sua principal concorrente, fazia o lançamento oficial da linha Mille e Palio 1.0 bicombustível. 
Para a campanha dessa surpresa a Volks preparou um anúncio especial: "...é tecnologia ao 
alcance de todos. Até da concorrência que vai copiar rapidinho". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar. 2005, Empresas / Tecnologia, p. B2 


