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Chegada do Fox muda conceito de marca que vigora há 20 anos. Desde a década de 80 a 
Volkswagen sempre priorizou uma tecla nas ações de comunicação: a confiabilidade de seus 
produtos. Com o slogan "Você conhece. Você confia", a marca fincou sua bandeira em atributos 
tangíveis e racionais, como montadora de automóveis com baixo custo de manutenção, robustos e 
com alto valor na hora de vendê-los.  
 
Espaço conquistado, a Volkswagen quer agora, a partir do lançamento de seu novo carro, o Fox, 
fisgar novos clientes mostrando competência também numa outra seara dos valores emocionais, 
caminho pelo qual concorrentes como a Fiat enveredaram antes. 
 
"O desafio agora é realçar os atributos emocionais da marca, algo que nossos produtos já vêm 
conquistando por si sós nos últimos 10 anos", explica o diretor de vendas e marketing da 
Volkswagen, Paulo Sérgio Kakinoff.  
 
Segundo o executivo, a transição para o novo conceito teve início no ano passado, em uma 
campanha publicitária que tinha como garota propaganda a atriz Malu Mader. 
 
A chegada do compacto Fox e a estratégia de mudar o conceito da comunicação de marca 
obedecem a uma tendência mundial de marketing. Afinal, ter qualidade e confiabilidade nos 
produtos é o ponto de partida para qualquer marca que se pretende competitiva no mercado 
atual, algo já conquistado pela Volkswagen no Brasil. 
 
O trabalho para a mudança no slogan da companhia tem ainda como objetivo "afinar o discurso" 
com a estratégia global da marca. Durante o Salão de Frankfurt, na Alemanha, a matriz também 
modificou seu slogan-conceito, cuja tradução literal para o português é "Por amor ao automóvel". 
 
Continuação 
 
Campanha para lançamento do Fox começa hoje com detalhes internos do carro em evidência. 
"Esse é o novo conceito que a marca quer mostrar. Vamos lapidá-lo de forma a que expresse com 
força o novo posicionamento", diz o diretor de marketing e vendas, Paulo Sérgio Kakinoff. O 
executivo conta que a agência publicitária da Volkswagen - a AlmapBBDO - já está realizando 
pesquisas sobre a aceitação, nível de compreensão e absorção de opções do novo slogan. "Ainda 
não sabemos ainda se o ‘Você conhece. Você confia’ será deixado de lado totalmente, porque ele 
é muito forte. O que está certo é que teremos outro slogan principal, que estará definido até o fim 
do ano e será lançado no início do ano que vem", conta o executivo. Provavelmente, o novo 
slogan será lançado na campanha de apresentação do Fox quatro portas, em março/abril de 2004.  
 
Início da campanha do Fox  
 
Começa hoje a ação publicitária da Volkswagen para o Fox, que marca outro fato inédito desde a 
década de 80: ter um segundo carro de alto volume de vendas no Brasil, fora o Gol. 
Especificamente para o novo compacto, que começa a chegar às concessionárias, a marca vai 
utilizar o slogan "Compacto para quem vê. Gigante para quem anda". A campanha começa com 
uma avant-première do automóvel, que termina sábado.  
 
"Um filme mostrará o contorno do carro em um fundo preto, convidando as pessoas a conhecê-lo 
nas concessionárias. No domingo, começaremos a veicular, também na tevê e nos jornais, três 
teasers de dez segundos nos quais uma caixa de acrílico simula um carro. Cinco pessoas passam 
por situações que mostram o diferencial interno do veículo", conta Kakinoff.  
 



Numa dessas situações, a passageira da frente dá uma garrafa de água ao motorista. Depois de 
beber oferece para os outros ocupantes, que rejeitam a oferta. Resultado: o motorista fica com 
um problema nas mãos: onde colocá-la. A solução está em um dos detalhes internos do carro, 
que nos painéis de porta conta com um porta-garrafas de até 1,5 litro. Outras situações mostram 
a boa altura do teto e a regulagem longitudinal do banco traseiro - que pode ser regulado em até 
15 centímetros, aumentando o volume do porta-malas. Nos teasers, que não mostram o 
automóvel, nem divulgam o nome, a marca assina: "Vem aí um novo conceito de carro 
compacto".  
 
Inovação  
 
Depois de preparar o terreno, a alemã Volkswagen inicia, em 1 de novembro, sua propaganda de 
maior impacto. "O comercial do Fox vai inovar na técnica de filmagem utilizada, será o primeiro 
filme publicitário sem cortes do Brasil", comenta Kakinoff. O filme publicitário começa com uma 
câmera que sai do volante, depois do automóvel e continua até deixar o veículo pequeno que roda 
em uma estrada. Essa "estrada" é, na verdade, o painel de um outro modelo de Fox. "Procuramos 
fazer uma tradução literal do compacto por fora e gigante por dentro", afirma o diretor de vendas 
e marketing da Volkswagen. A trilha sonora escolhida pela montadora, com a AlmapBBDO, 
também remete ao quesito espaço interno. A música "Olha isso aqui tá muito bom", de 
Dominguinhos, tem uma parte que diz "olha quem está fora quer entrar, mas quem tá dentro não 
sai".  
 
Valor não revelado  
 
"Queremos criar o cenário para marcarmos o principal diferencial do Fox em relação aos demais. 
Na briga com os concorrentes sabemos que o jogo vai ser decidido do lado de dentro do carro, a 
utilização do espaço interno é único. Toda a nossa campanha convida à experimentação, a entrar 
no automóvel", diz Kakinoff. O custo da campanha para o Fox não é divulgado pela montadora. 
Sabe-se apenas que o montante será igual ao do Polo, modelo que, historicamente, recebeu o 
maior investimento da Volks em publicidade.  
 
Desenvolvido para ocupar o "buraco" entre o Gol e o Polo, o Fox chega para solucionar um 
problema fácil de ser notado quando se olha a lista dos automóveis mais vendidos no País. No 
ranking de vendas de setembro, se olharmos quais são os dez carros mais vendidos do mercado, 
a Volkswagen parecerá uma montadora que fabrica um veículo só. Imponente e vendendo 
praticamente o mesmo que a soma de dois de seus concorrentes diretos - Fiat Palio e GM Corsa -, 
o Gol só encontra outro veículo da marca lá pela 15 posição, ocupada pelo Polo.  
 
Cpntinuação 
 
Divulgação foi feita aos poucos 
 
A estratégia de comunicação do Fox começou muito antes da definição de sua campanha 
publicitária. Além do plano de mídia, a montadora fez um "plano de imprensa", que começou em 
janeiro de 2003. A ação capitaneada pela diretora de assuntos corporativos, Junia Nogueira de Sá, 
foi iniciada com um desafio. "No início do ano havia um boato forte de que o Fox substituiria o 
Gol. Se isso fosse encarado como verdade pelos consumidores teria sido um desastre, as vendas 
do nosso principal automóvel parariam", afirma Junia.  
 
Para vencer o boato, a executiva começou por convocar uma coletiva à imprensa com o 
presidente da Volks, Paul Fleming. Além de revelar o posicionamento do Fox, entre o Gol e o Polo, 
e garantir a permanência do Gol, ele anunciou a antecipação do lançamento do novo modelo, 
conhecido então como Projeto Tupi, de 2004 para outubro de 2003.  
 



"O passo inicial gerar expectativa em relação ao novo Volks foi dado aí, porque todos os 
jornalistas queriam saber que carro era esse", conta Junia. A executiva aproveitou o terreno fértil 
para a curiosidade decidiu fatiar as informações importantes. Dados como design, preço inicial, 
detalhes e características internas e até o nome foram divulgados em "fascículos". 
"Bombardeamos o nome Tupi na mídia para depois apresentarmos o nome definitivo", conta.  
 
A estratégia - que nunca havia sido usada no setor no País - teve um retorno de clipping fora do 
comum. "Antes do lançamento oficial, que aconteceu na sexta-feira passada, o espaço de mídia 
conquistado pelo Fox já havia ultrapassado qualquer lançamento anterior da Volks", fala Júnia. A 
executiva afirma que comunicação feita de uma vez teria reduzido as expectativas, já que o 
anúncio de apenas mais um carro compacto, sem enaltecer suas qualidades inovadoras, poderia 
desmobilizar tanto a mídia quanto o consumidor.  
 
No momento considerado ideal, mostrou-se que o Fox era mesmo um compacto, mas vendeu-se a 
idéia de seria a melhor opção do segmento. "Com a evolução das informações também 
conseguimos que os jornalistas ficassem íntimos do carro, como se acompanhassem a concepção 
do Fox e que transmitissem essa ‘familiaridade’ para os leitores." 
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