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Resumo: O texto propõe uma discussão dos principais elementos da marca Fusca, 

presentes em anúncios publicitários que colaboraram para sua perpetuação sob a forma 

do New Beetle. Através de um viés semiótico, discute-se a construção da imagem da 

marca, para além da percepção de suas expressividades. Da praticidade à historicidade, 

verifica-se a estratégia da marca sucessora no sentido de estabelecer um vínculo 

eficiente com a marca Fusca. 
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Abstract: The following text brings a discussion of the most important branding 

elements present in advertisings campaigns of Beetle, that contributes to maintain the 

same brand perception through New Beetle . Through a semiotic perspective this article 

discusses the construction of the brand beyond its perceptions and expressions. From 

the practible to the historical view the brand strategy succeeds in maintaining an 

efficient bond with the original brand. 
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INTRODUÇÃO  

 

Frente ao relançamento do “Novo Fusca” no mercado brasileiro, percebe-se um 

reposicionamento peculiar da marca, e, portanto, a articulação de novos e antigos 

conceitos associados a essa. Nesse contexto, o presente artigo se orienta pelas seguintes 

questões: Quais elementos da marca Fusca são essenciais para a manutenção dos 

principais valores e qualidades que ela traduz? De que forma o New Beetle traduz a 

marca Fusca a seus públicos? Propõe-se neste Estudo de Caso, portanto, a verificação 

da eficiência ou não do New Beetle na condição de herdeiro da marca Fusca, de forma a 

comprovar os principais aspectos que auxiliam na perpetuação dos significados da 

marca em questão. 

Para tanto, relacionam-se alguns conceitos essenciais para a análise do objeto em 

si, no intuito de trazer um maior esclarecimento quanto à disposição das idéias 

seguintes. A princípio, a abordagem de aspectos relacionados à marca será tomada 

como ponto de partida para dar prosseguimento à discussão de aspectos semióticos da 

marca, utilizando-se como objeto de análise quatro anúncios publicitários demonstrados 

ao longo deste percurso.  

 

1. A SEMIÓTICA DA MARCA: UM PERCURSO TEÓRICO 

 

De acordo com Batey (2009), um produto físico se torna uma marca quando é 

acrescido de algo mais – imagens símbolos, percepções, sentimentos – para produzir 

uma idéia total maior do que a soma de suas partes. O autor defende que uma marca 

pode consistir em um único produto ou ser composta de vários que se espelham por 

muitas categorias. “Mas no centro existe uma alma, uma identidade distintiva que toca 

no fundo dos consumidores e transcende a representação física em termos de forma do 

produto” (BATEY, 2009, p.27). Em diálogo, Aaker (1996) defende a existência de uma 

“identidade nuclear essencial”, como a essência atemporal da marca. “A identidade 

essencial, central tanto para o significado quanto para o sucesso de uma marca, contém 

as associações mais passíveis de continuarem constantes à medida que a marca se 

desloca para novos mercados e produtos” (AAKER, 1996, p.99) 

 Por outro viés, Lindstrom (2007) discute o que defende como “PVH”, 

Proposição de Venda Holística, marcas que  

 



“(...) não apenas ancoram-se na tradição, mas adotam também algumas 

características da religião para alavancar o conceito de branding sensorial 

como uma maneira holística de divulgar as novidades. As marcas holísticas 

são passíveis de desconstrução. Elas possuem sua própria identidade, que é 

expressa em sua mensagem, forma símbolo, ritual e tradição.” 

(LINDSTROM, 2007, p.213)     

 

 

 Em diálogo, Carneiro (2007) conceitua as marcas como construções simbólicas 

que nascem de um processo dinâmico de trocas entre agentes sociais de forma a 

sintetizar valores, atitudes e experiências referentes a determinados produtos, serviços 

ou organizações. 

 Visando todo esse universo de significados que permeia o elemento marca, 

prossegue-se para uma breve discussão da semiótica da marca de forma a esclarecer 

alguns conceitos. Para a compreensão dos signos a serem abordados nesse projeto, 

adotou-se o método de investigação delineado por Peirce (1998). Optou-se por essa 

vertente devido à abertura que o autor dispõe em seu processo de análise para a 

abordagem de sistemas expressivos diversos (visuais, verbais e sonoros), não se 

restringindo apenas às linguagens verbais. Vale também ressaltar que a atenção especial 

dada por Peirce (1998) às linguagens visuais que conduziram sua semiótica a operar em 

vários contextos, sendo utilizada, inclusive, como pilar para pesquisadores da semiótica 

da marca. 

 Peirce (1998) define o signo como algo que, sob certo aspecto ou de algum 

modo, representa alguma coisa para alguém. De acordo com o autor, todo signo compõe 

uma relação triádica em que o signo, o objeto e o interpretante se comunicam. O signo, 

segundo Peirce (1998), é definido como “qualquer coisa que leva algo diverso (seu 

interpretante) a referir-se a um objeto que ele próprio se refere (seu objeto), de maneira 

idêntica, transformando o interpretante, por sua vez, em signo e assim por diante, ad 

infinitum.” (PEIRCE, 1998, p. 30) 

 Em seguida, o autor define as relações internas do signo, sendo a principal 

aquela que se refere ao modo como o signo representa seu objeto.  Essa relação origina 

três classes que compõem o signo, são elas: Ícone, Índice e Símbolo. De acordo com 

Peirce (1998), um signo pode ser icônico, ou seja, pode representar seu objeto 

principalmente por similaridade, independente do seu modo de ser. Em relação à 

segunda classe, Peirce (1998) defende o índice como qualquer coisa que assinala a 

junção de duas porções de experiência. Por último, o autor define o símbolo como um 



signo cujo caráter representativo consiste precisamente em ele ser uma regra que 

determinará seu representante. 

Retomando Peirce, Santaella (2002) define o interpretante como o terceiro 

elemento da tríade de que o signo se constitui. Segundo a autora, o interpretante é o 

efeito interpretativo que o signo produz em uma mente real ou potencial, sendo dividido 

em três categorias: o interpretante imediato, “o potencial interpretativo do signo, ou 

seja, de sua interpretabilidade ainda no nível abstrato, antes de o sigo encontrar um 

intérprete qualquer em que esse potencial se efetive” (SANTAELLA, 2002, p.24). O 

segundo nível, prossegue Santaella (2002), é o interpretante dinâmico, que se refere ao 

efeito que o signo efetivamente produz em um intérprete. Além dos interpretantes 

supracitados, imediato e dinâmico, a autora diz ainda da existência de um terceiro, o 

interpretante final. No entanto, esse interpretante só seria gerado caso o processo de 

significação chegasse ao fim, ou seja, no caso de o processo da semiose ser 

interrompido. Daí o fato de constatar que o interpretante final não se realiza, visto que o 

signo nunca atinge sua completude.   

Como o interpretante de fato gerado é o dinâmico, é sobre ele que recai nossa 

atenção. Tem-se aí, ressalta a autora, a dimensão psicológica do interpretante, pois se 

trata do efeito singular que o signo produz em cada intérprete particular. Santaella 

(2002) define que o interpretante pode ser categorizado em três formas, a primeira 

representa o emocional, efeito que, de acordo com Santaella (2002), designa uma 

“simples qualidade de sentimento”, estando sempre presentes “mesmo quando não nos 

damos conta deles.” (SANTAELLA, 2002, p.25). De acordo com a autora, os ícones 

tendem a produzir esse tipo de interpretante. 

 A segunda forma de interpretante dinâmico, define Santaella (2002), é o 

energético, o que produz a necessidade de providência ou busca de compreensão do 

signo em questão, relacionado à ordem dos índices. Por último, têm-se a definição de 

interpretante dinâmico lógico, neste caso, há o domínio das regras interpretativas do 

sistema de leis que está subjacente ao signo. Santaella (2001) define que o interpretante 

lógico está inserido na ordem dos símbolos. 

Através desse mesmo percurso, destacando os aspectos relacionados ao 

interpretante e o universo marcário, Perez (2007) descreve que o conceito de 

interpretante engloba duas vertentes: o intérprete e a interpretação. Transpondo para a 

marca, discute a autora, o interpretante é a imagem (interpretação) que a marca tem 

junto de um determinado indivíduo (intérprete), e por extensão junto de um determinado 



segmento-alvo ou público. De acordo com Perez (2007), mesmo ao nível de cada 

indivíduo, o conceito de imagem é múltiplo, englobando reações de tipo cognitivo, 

afetivo e comportamental, que se traduzem em variáveis como notoriedade, associações 

posicionadoras, estima, intenção de compra, fidelidade, entre outros aspectos, que 

constituem no seu conjunto o image mix da marca.  

 

“Do lado da recepção está a identidade da marca, a resposta, os efeitos 

gerados, os resultados obtidos pela marca ao nível das variáveis do image 

mix, junto de cada indivíduo, de cada segmento de cada público, junto do seu 

public mix. Por ser o pilar dos resultados, é a partir dele que se pode aferir a 

eficácia da emissão, e em última instância o valor da marca” (PEREZ, 2007, 

p. 10) 

 

Perez (2007) ressalta ainda que o valor da resposta dos públicos alvo à marca é, 

como vimos, a principal variável, a mais credível, de toda a avaliação das marcas. De 

acordo com a autora, a imagem da marca é um conceito de recepção em que entender a 

rede associativa que gerou a imagem da marca é um caminho possível para revelar a sua 

potencialidade comunicativa, servindo também para propor correções e alterações, quer 

no nível da identidade da marca (cor linhas, texturas, embalagem etc.), quer no nível do 

mix de marketing (produto, preço etc.), seu objeto. 

Em diálogo, nesse universo semiótico da marca, Batey (2009) assinala que, 

apesar da evolução dos significados de uma marca de acordo com o passar do tempo, 

essa continuará sendo um agrupamento de significados. O autor evidencia ainda que, 

“(...) esses significados precisam ser constantemente renovados, modificados polidos e, 

quando necessário, trocados”. (BATEY, 2009, p. 31) 

Nesse sentido, assim como afirma Lindstrom (2005), branding sempre foi a 

criação de laços emocionais entre a marca e o consumidor e, como qualquer 

relacionamento, as informações se baseiam nas informações captadas por nossos 

sentidos. Cimatti (2007) defende que a marca sintetiza informações de forma ágil e 

simplificada. “Informações que se deslocam do produtor ao consumidor e vice-versa, 

num movimento dialógico no qual a marca funciona como dispositivo de mediação.” 

(CIMATTI, 2007, p. 2). Dessa forma, assim como afirma Cimatti (2007), a imagem de 

marca é construída e sedimentada na mente do público como resultado perceptivo das 

impressões positivas, negativas ou neutras que se originam do contato entre consumidor 

e marca.  

De acordo com Semprini (apud CIMATTI, 2007), a marca possui uma função 

mediadora que a constitui como signo, representando um agente de ligação entre a 



cultura de uma empresa e a cultura de seu público consumidor. O autor defende, ainda, 

que a marca é um representante de algo e funciona como substituta desse “algo”, o que 

gera um efeito interpretativo em uma mente. Cimatti (2007) afirma que todo nome 

próprio é um símbolo e a marca é, antes de tudo, um nome próprio. Porém, a autora 

destaca que, embora as definições de Peirce sejam onipresentes e interligadas, há 

sempre a predominância de uma delas, quando se analisa um fenômeno.  

 

“No caso da marca como sistema de representação convencional, fica claro 

seu aspecto simbólico: a carga publicitária nela investida a determina como 

tal, pois é através da publicidade que a marca nasce e se expande como 

representação arbitrária do objeto que pretende substituir.” (CIMATTI, 2007, 

p. 9) 
 

Retomando a definição de Peirce em relação aos signos como “alguma coisa que 

representa algo para alguém”, Perez (2007) submete o mesmo argumento ao universo 

das marcas, em que a marca representa um objeto (produto, empresa, idéia, serviço) 

para alguém, esse representado pelo consumidor real ou potencial e todos os públicos 

intérpretes deste signo.  

Segundo a autora, a marca está internalizada na mente do consumidor, criando 

“uma conexão simbólica entre o objeto real ou potencial que ela representa e a 

complexidade dos desejos humanos de completude.” (PEREZ, 2007, p.2) 

 Perez (2007) define ainda o “potencial do signo” como um potencial 

comunicativo que independe, de certa maneira, da mente interpretadora, existindo antes 

do encontro da mente do consumidor. A autora destaca também que a “semiótica 

marcária” é reforçada pela publicidade, em que a marca é criada e se expande com a 

publicidade.  

De acordo com Perez (2007), a marca e suas expressões são um tipo específico 

de imagem. “Imagem pode ser concebida como uma representação plástica, material ou 

aquilo que evoca uma determinada coisa por ter com ela alguma semelhança ou relação 

simbólica” (SANTAELLA & NOTH apud PEREZ, 2007).  

Perez (2007) reforça que uma imagem é construída visualmente e reforçada pela 

sua exposição reiterada. Nesse sentido, quando a construção se dá por semelhança, a 

marca será um ícone; quando se constituir por meio de relações indicativas, será um 

índice; e quando resultar de uma construção convencional será um símbolo. 

A “identidade marcária”, segundo Perez (2007), é delineada a partir de um 

conjunto de benefícios que propõe aos públicos que se dirige, ao conjunto de ações de 



marketing que tangibilizam esses benefícios e por um conceito aglutinador da 

multiplicidade da marca, “uma missão que os responsáveis pela marca assumam como 

razão de sua existência.” (PEREZ, 2007, p. 7) 

Portanto, tomando como base os argumentos assinalados anteriormente, parte-se 

para uma análise mais aprofundada dos conceitos semióticos da marca Fusca, a partir de 

um aprofundamento histórico e da verificação de campanhas publicitárias impressas que 

auxiliarão no entendimento do signo em questão. 

 

2. FUSCA E NEW BEETLE: UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

 A partir de um breve percurso sobre a história do nascimento do Fusca, propõe-

se o estudo da marca em si. Nesse trajeto, demonstra-se inicialmente uma exposição 

cronológica da marca, baseado em informações disponíveis no livro VW Fusca: 

História Completa, do autor Robert Davies. 

 Foi em 1932, que Ferdinand Porsche
3
 projetou o tipo 12, seu primeiro “carro 

popular”, com características do Fusca.  Em 1934, apresenta suas propostas de um carro 

popular ao governo alemão e é autorizado a fazer protótipos.  

Prosseguindo, em 1938, detalhes de produção são finalizados em um novo lote 

de protótipos (VW 38). Adolf Hitler dá-lhes o nome de Kdf-Wagen na inauguração da 

fábrica da VW em Wolfsburg. Em 1945, a fábrica da VW passa para o controle do 

exército britânico, dando início a uma produção limitada do Fusca. No ano de 1946, a 

produção atinge as 10.000 unidades. Em 1947, o Fusca VW é oficialmente lançado, 

tendo início as primeiras exportações para a Holanda. Em 1950, o Fusca adquire freios 

hidráulicos e ventilação aprimorada. A Kombi tipo 2, derivada do Fusca, é lançada. No 

ano de 1953, um vidro oval substitui a tradicional janela dividida da traseira. Quatro 

anos depois, o Fusca sofre uma remodelação, com área de vidro aumentada, janela 

traseira retangular e um novo painel. Em 1964, a área de vidro é novamente aumentada 

e um pára-brisa “ligeiramente” curvo é introduzido. Após dois anos, o Fusca 1500 é 

lançado. A partir de 1967, uma “remodelação importante” dá ao Fusca faróis verticais e 

pára-choque alto.  Nesse mesmo ano, a produção total do carro passa dos 10 milhões.  

                                                 
3
 Considerado o “pai” do Fusca, Ferdinand Porshe nasceu em 1875 na Áustria. Em 1938, Porshe recebeu 

de Hitler o prêmio Nacional Alemão, sendo considerado como “o maior engenheiro de motores da 

Alemanha”. (DAVIES, p13, 2001) 



No ano de 1970, são lançados os “Super-Fuscas”, modelos que demonstram a 

ponta da frente reestilizada, maior espaço no porta-malas e motores mais potentes. Dois 

anos depois, o Fusca ultrapassa o recorde de 15.007.033 unidades, alcançado pelo Ford 

modelo T. Em 1975, a produção dos Super-Fuscas pára. No ano de 1992, o México 

produz o 21º milionésimo Fusca. Em 1994, a Volkswagem revela o Concept 1; 

Inesperada demanda do público leva a VW a anunciar que um veículo baseado no 

Concept 1 entraria em produção antes do fim do século. Finalmente, no ano de 1996, a 

produção do Fusca continua no México e no Brasil, mais de 60 anos após os primeiros 

protótipos terem sido projetados. O Concept 1 é chamado de “Novo Fusca” ou “New 

Beetle”. 

Assim como afirma Mazzi (1996, p.21), “não se conhece na indústria 

automobilística um produto cujo ciclo de vida tenha completado 60 anos. A não ser o 

Fusca, desenhado por Ferdinand Porshe, avô do atual presidente da Volkswagen em 

1935.” A partir desses dados expostos, parte-se, então, para a abordagem da marca 

Fusca e do posicionamento da mesma. 

 

2.1. O Fusca 

 

Volkswagen significa “carro do povo”. De acordo com Davies (2001), esse 

nome pretendia significar que, numa era anterior à popularização do automóvel, este era 

um veículo que podia ser possuído por qualquer um, independente de classe, status ou 

riqueza. “Isso resultou em um carro sem enfeites, prático, pequeno, vendido à um preço 

que qualquer um pudesse pagar. O Fusca ofereceu uma oportunidade para o homem 

comum deixar de ser um pedestre e tornar-se um motorista.” (DAVIES, 2001, p. 11).  

Em diálogo, Aaker (1996) discute que um relacionamento importante para 

muitas marcas é o vínculo de amizade, caracterizado pela confiança, confiabilidade, 

compreensão e carinho. De acordo com o autor, a concentração no relacionamento de 

amizade pode permitir mais espaço e flexibilidade para implementação da identidade da 

marca. Nesse sentido, Davies (2001) discute, em relação à popularidade e carisma do 

Fusca, e o fato de ser mais barato, confiável e econômico ajudou a traçar esse perfil 

amigável à marca, porém, o autor retoma que a confiança no Fusca fez com que ele 

ganhasse “amigos duradouros”.  

 

“Sua singularidade – seu motor traseiro, configurado com refrigeração a ar, e 

seu estilo distinto – ajudou-lhe a se destacar da massa de carros comuns e 



deu-lhe um senso de caráter e personalidade que outros poucos carros 

poderiam se assemelhar.” (DAVIES, 2001, p. 163).  

 

Davies (2001) aponta ainda que a aparência do Fusca pode ter determinado seu 

principal apelo para a afeição das pessoas. De acordo com o autor, a feição “honesta, 

alegre e prática” do Fusca é completamente destituída de agressão. “Ele tem sempre 

agradado a tipos de pessoas despreocupadas, que não desejam ter um carro que grita 

„saia do meu caminho‟ a cada motorista na estrada”. (DAVIES, 2001, p. 163). 

Ao definir o significado de marca, Batey (2009) destaca que esse fenômeno é 

estabelecido a partir de como a marca é percebida pelo público em nível consciente e de 

como ela age dentro dele no nível semi ou subconsciente. Batey (2009) define ainda que 

o significado geral ou a estrutura de significado de uma marca é multidimensional. O 

autor defende que, ostensivamente, pensamos nas coisas em termos físicos e práticos e 

procuramos benefícios funcionais, mas por trás disso, existe uma significância mais 

recôndita, composta dos significados mais profundos e das maneiras distintivas de nos 

definir e formar o mundo à nossa volta. São esses conceitos e interpretações, define 

Batey (2009), que motivam as escolhas que fazemos como consumidores e as atitudes 

que formamos em relação às marcas.  

Ao explorar características tangíveis do produto aliado a fatores históricos 

relacionados à identidade da marca, o Fusca iniciou um vínculo emocional com seu 

público posicionando-se como um carro popular e autêntico. Nesse sentido, o Brasil tem 

tido uma relação particularmente íntima com o Fusca, afirma Davies (2001), sendo o 

primeiro país, além da Alemanha, a estabelecer uma indústria de produção para o Fusca.  

“O necessário era um carro barato, confiável e resistente o suficiente para arcar com a 

rede de estradas mal-acabadas, e econômico no consumo de combustível, para reduzir o 

custo da gasolina importada.” (DAVIES, 2001, p. 188).  

É importante destacar que o Fusca foi introduzido no Brasil em 1953, servindo, 

segundo Mazzi (1996), como porta de entrada da multinacional Volkswagen no país. O 

autor afirma, ainda, que foram os atributos como robustez, durabilidade, resistência, 

compacidade, praticidade e preço que direcionaram, a partir do lançamento, o 

posicionamento estratégico do Fusca.  

Segundo Aaker (1996), o posicionamento da marca designa a parcela da 

identidade e da proposta de valor da marca que deve ser ativamente comunicada ao 

público. O autor defende ainda que os benefícios funcionais, em especial os baseados 



nos atributos, possuem vínculos diretos com as decisões de compra e as experiências de 

uso dos clientes.  

De acordo com Ries e Trout (1987), a Volkswagen inventou a posição do carro 

pequeno e o ocupou rapidamente. Referindo-se à campanha “Pense pequeno”
4
, os 

autores a definem como o mais famoso dos anúncios até hoje publicados. 

 

“E num abrir e fechar de olhos, o „Fusca‟ da Volkswagen estabeleceu uma 

posição fortíssima no mercado de automóveis. Como todos os outros casos 

clássicos de sucesso, Volkswagem tornou-se mais do que um nome de uma 

marca para um produto determinado.” (MAZZI, 1996, p. 2) 

 

  

Nesse contexto, o posicionamento da marca Fusca pode ser traduzido como um 

produto autêntico e popular. Sua autenticidade deve-se ao posicionamento da VW como 

introdutora de carros acessíveis ao povo, o que define sua popularidade. Nesse sentido, 

outro fator que contribuiu para a consolidação do posicionamento do Fusca verifica-se 

no seu percurso histórico, traduzindo a marca como parte do imaginário popular.    

“Fusca, fusquinha ou fusqueta, produto símbolo durante décadas da Volkswagen e ator 

coadjuvante de muitas histórias e recordações.” (MAZZI, 1996, p. 1) 

 Visando o percurso histórico do Fusca, parte-se, portanto, para uma abordagem 

semelhante em relação à sua marca sucessora, o New Beetle. 

 

 

2.2. O New Beetle  

  

Como sucessor do Fusca, o New Beetle nasceu na Califórnia no ano de 1994 e 

inicialmente recebeu o nome de “Concept One”. De acordo com Davies (2001), o novo 

projeto foi inspirado diretamente no Fusca, o autor retoma que apenas o que era 

absolutamente necessário foi incluído, “sem curvas supérfluas ou truques de projeto” 

(DAVIES, 2001, p. 201). Davies (2001) destaca ainda que, assim como o Fusca, a 

aparência do Concept One era inteiramente livre de tensão e agressão.  

 Segundo Kataoka e Tavares (2006), o Concept 1 surpreendeu à primeira vista 

pela sofisticação e diversas modernizações, demonstrando a mesma plataforma e 

conjunto do Golf 
5
, mas mantendo o design básico do Fusca.  

 

                                                 
4
 (Apêndice 2)  

5
 “O New Beetle foi montado sob a plataforma, suspensão e mecânica do Vw Golf 4º geração” 

(www.volkswagen.com.br) 



“Seu estilo irreverente combina com o aspecto romântico do Fusquinha, com 

desenhos atuais, linhas limpas e suaves. Os faróis e lanternas arredondadas, 

mas com melhor qualidade nos fachos de luz e em material plástico, que 

também está no pára-choques e nos pára-lamas, assemelham-se muito ao do 

tradicional Fusca.” (KATAOKA e TAVARES, 2010, p.132) 

 

  

Nesse sentido, ao discutir o que define como “identidade nuclear”, Aaker (1996) 

descreve que a identidade nuclear ou essencial representa a essência atemporal da 

marca. “Ela é o centro que permanece depois que se descascam as camadas de uma 

cebola ou se tiram as folhas de uma alcachofra” (AAKER, 1996, p.98). É essa expressão 

central que impera em uma marca que pode ser associada ao New Beetle, em que 

objetivava-se a ênfase às típicas qualidades de um Volkswagen. “Nós nunca traremos o 

Fusca de volta, mas gostaríamos de voltar às raízes com um carro íntegro e confiável.” 

(DR. SEIFFERT apud DAVIES, 2001, p. 200).  

 De acordo com Aaker (1996), a identidade essencial, tanto para o significado 

quanto para o sucesso de uma marca, contém as associações mais passíveis de 

continuarem constantes à medida que a marca se desloca para novos mercados e 

produtos. O autor aponta que a identidade nuclear de uma marca sólida deverá ser mais 

resistente às mudanças que os elementos da identidade expandida. Por sua vez, descreve 

Aaker (1996), a identidade expandida inclui elementos que proporcionam textura e 

integridade à marca, completando o quadro, acrescentando detalhes que ajudam a 

imaginar o que a marca representa. “Podem ser incluídos elementos importantes do 

programa de marketing da marca, que se tornaram ou se tornarão associações visíveis”. 

(AAKER, 1996, p. 101). 

 É dessa forma que o New Beetle demonstra seu posicionamento no mercado, 

remontando, através de campanhas publicitárias e características tangíveis da marca, 

como o design, à identidade essencial do Fusca. Inicialmente posicionado no mercado 

como um carro que remonta à honestidade, confiança, durabilidade e aparência jovial, o 

New Beetle caracteriza-se como um produto reposicionado quanto ao público que se 

destina. “De popular ele só tem a fama e o design, pois seu preço é um tanto quanto 

acima das possibilidades da maioria da população que teve um Fusca no passado.” 

(KATAKOA e TAVARES, 2006, p. 133).   

 De acordo com Aaker (1996), apesar de determinadas marcas demonstrarem 

uma boa performance quanto à identidade, deve-se considerar que o mercado não é 

estático e as marcas não existem em uma “cápsula do tempo”. Aaker (1996) salienta que 



os contextos podem se modificar, os clientes e as culturas das empresas evoluem, a 

tecnologia apresenta novos desafios e os concorrentes entram e saem do mercado. Essa 

definição condiz com o posicionamento do New Beetle, marca que demonstra a 

manutenção de sua identidade essencial, porém, visando o contexto em que se insere, 

expande sua identidade para públicos diferentes e, conseqüentemente, para 

resignificados da marca.   

 

“A grande diferença do New Beetle com relação ao velho Fusquinha é, sem 

dúvida, o preço nada popular. No mínimo US$ 28.000, chegando à US$ 

31.000, com os opcionais controlador automático, teto solar e aquecimento 

dos bancos.” (KATAKOA e TAVARES, 2006, p. 133) 

 

Consequência do custo, que desvia do caráter original e popular do Fusca, o New 

Beetle compreende agora, um público diferenciado e expande sua identidade nesse 

sentido.  “O Fusca é um carro do povo, ao mesmo tempo em que se tornou moderno. E 

o conceito mudou completamente, tornando o Fusca muito mais charmoso e seguro.” 

(CAZÉ apud KATAKOA e TAVARES, 2006, p. 191) 

 Em diálogo, Aaker (1996) discute que as marcas também podem evoluir para se 

tornarem mais contemporâneas e ainda assim continuarem familiares. A evolução pode, 

retoma o autor, ocasionalmente envolver apenas a identidade expandida, mas há 

situações quando a identidade essencial também precisa evoluir.  

 Outra opção, destaca Aaker (1996), é “reter” a identidade existente, ampliando-a 

por meio de elementos adicionais agregados à identidade essencial ou expandida. De 

acordo com o autor, pode-se acrescentar uma variedade ilimitada de dimensões, como 

atributos ou características de personalidade diferentes, novos segmentos de mercado, 

novas representações dos usuários, expansões do produto e novos benefícios 

emocionais. Tais fatores relacionados anteriormente justifica o New Beetle como um 

produto que demonstra exatamente uma perceptível mudança quanto ao seu valor 

econômico e de público, se utilizando de uma identidade de marca já consolidada e 

absorvida pelo público o qual se destina.  

 

Apesar de estar longe de ser um carro popular, o novo Fusca fabricado no 

México é um sucesso nos EUA e no mundo. Pelo jeito, seja qual for o 

modelo, o „besouro‟ continua conquistando corações mundo afora. 

(KATAKOA e TAVARES, 2006, p. 133) 

 

 É nesse sentido que pretende-se demonstrar com maior especificidade, a 

reelaboração da marca Fusca e, consequentemente, a comprovação empírica dos 



possíveis valores, novos significados e resignificados que o New Beetle explora. Dessa 

forma, propõe-se a análise semiótica de anúncios publicitários tanto do Fusca quanto do 

Novo Fusca, para a um estudo mais aprofundado.    

 

3. A COMUNICAÇÃO DA MARCA 

 

De acordo com Aaker (1996), uma vez que determinada marca define seu 

posicionamento, sua identidade e sua proposta de valor poderão ser plenamente 

desenvolvidas com “textura e profundidade”. Em diálogo, Sal (1996) defende que os 

objetivos da publicidade devem visar os objetivos da comunicação. O profissional de 

publicidade, discute Sal (1996), precisa olhar para o consumidor à cata de informações, 

revelações e idéias acerca do produto e do consumidor alvo. A partir desta compreensão 

do produto e do consumidor, ressalta Sal (1996), o profissional precisa escolher uma 

idéia básica (às vezes duas) revelada (s) pelo consumidor; isso servirá de base para o 

posicionamento da marca e para a mensagem publicitária. Nesse sentido, reforça o 

autor, “o posicionamento da marca e a mensagem publicitária andam de braços juntos.” 

(SAL, 1996, p. 249). Da mesma forma, prossegue Sal (1996), a publicidade 

desempenha um papel fundamental na criação da mitologia geral da marca.  

 De acordo, Perez (2007) discute que a semiótica marcária é reforçada pela 

publicidade. A marca é criada e se expande com a publicidade, “(...) para se expressar, 

muitas marcas fazem uso de símbolos, signos arbitrários que, sem a disseminação 

publicitária não teriam sentido.” (PEREZ, 2007, p. 2). Segundo Sal (1996), o anúncio 

permite que o profissional do ramo entre na cabeça do consumidor e estabeleça um 

espaço perceptual para o produto, um espaço de marca, enquanto a publicidade 

encarrega-se de criar personagens, lugares e “momentos míticos e fascinantes”, criados 

nas mitologias individuais de cada anúncio, comunicando atributos e vantagens do 

produto, e posicionando a marca na mente do consumidor. Perez (2007) reforça que 

uma das funções da publicidade é fazer com que as marcas se repliquem nas mentes, 

conquistando um lugar específico e distinto.  

 Batey (2009) discute que nos últimos anos, o campo da semiótica começou a 

ganhar aceitação como ferramenta crível para a pesquisa e interpretação de significado 

na publicidade.  

“A análise da semiótica pode ser aplicada na propaganda de televisão, 

cartazes, anúncios de jornais e revistas, malas diretas – qualquer lugar onde 



os signos sejam usados dentro de sistemas sociais compartilhados de códigos 

e significados.” (BATEY, 2009, p.352) 

 

 

 É através dessa perspectiva semiótica aliada ao campo da publicidade que 

propõe-se um estudo aprofundado de determinados anúncios do Fusca e do New Beetle, 

no intuito de apurar as características da marca que a consagraram como tal. De acordo 

com Mazzi (1996), mais que explorar aspectos racionais, a Volkswagen, ao 

comercializar o carro, demonstrou na prática tudo o que a comunicação prometia. 

“Resultado: sucesso absoluto” (MAZZI, 1996, p. 2).  

 Mazzi (1996) afirma que a propaganda do Fusca está inserida na história da 

propaganda brasileira, pois o início da Volkswagen coincide e se confunde com o 

começo do negócio publicitário no país. Marcondes (2002) ressalta que a Volkswagen 

não representa apenas um dos maiores anunciantes da história moderna da propaganda 

brasileira; além de demonstrar-se como um marco da indústria brasileira, define o autor, 

representa um ícone internacional e um símbolo de ousadia na propaganda do país.  De 

acordo com Marcondes (2002), foi a Volkswagen do Brasil que aprovou as peças 

brasileiras que davam continuidade aqui às revolucionárias campanhas de Doyle, Dane 

e Bernabach, 

“(...) a inquieta DDB dos anos 1960, que criou uma linguagem e um novo 

formato de fazer propaganda em todo o mundo. Por aqui, a Almap sob a 

condução criativa de Alex Periscinotto, importava essa mesma ousadia para 

construir a marca que, até hoje, é sinônimo de automóvel como nenhuma 

outra no Brasil.” (MARCONDES, 2002, p. 1) 

 

  

Nesse sentido, através de uma perspectiva semiótica aliada às campanhas 

impressas da marca Fusca e New Beetle, parte-se para uma discussão mais apurada em 

relação aos elementos da marca que contribuíram para um posicionamento coeso e 

marcante. Assim como discute Mazzi (1996), a conquista da simpatia e preferência do 

consumidor pela marca Fusca deve-se principalmente a um trabalho de adequação 

perfeito. Prossegue-se, portanto,  na averiguação dos possíveis signos que interferiram 

na consolidação da marca Fusca e, consequentemente, do New Beetle. 

 

 

 

 

 



4. UM VIÉS SEMIÓTICO DA MARCA: ANÁLISES 

 

 Para delimitar o corpus empírico dessa pesquisa, foram pré-selecionados 

aproximadamente 35
6
 anúncios do Fusca, distribuídos entre a década de 50 até o século 

XXI. Na tentativa de verificar os de maior relevância a este projeto, optou-se por 

atribuir um “significado-chave” para cada anúncio. Dessa forma, foi possível 

categorizar os 35 anúncios para, então, extrair desse grupo inicial o corpus empírico a 

ser efetivamente analisado na perspectiva semiótica.  

 Expressa em um dos anúncios
7
 da marca Fusca, a seguinte frase colabora na 

consolidação dos termos-chaves selecionados para esse projeto: “É prático, econômico, 

racional e insuperável no desempenho.” Tendo como ponto de partida essa frase, 

verificou-se, portanto, uma constância quanto à citação de determinadas características 

que se prolongam no decorrer das campanhas do Fusca. Tais características podem ser 

resumidas em três valores: Praticidade, acessibilidade e autenticidade.  

Ao discutir a linguagem da propaganda, Sandmann (1999) a define como um 

ponto reflexo e de expressão da ideologia dominante, dos valores em que se acredita de 

uma sociedade em certo espaço da história. De acordo com o autor, entre os valores 

aceitos pela classe dominante, principalmente, e que encontram expressão na linguagem 

da propaganda se destacam: o valor do tradicional, do antigo, conjugado com o 

moderno e com o que tem qualidade. Parte-se, portanto, para uma discussão semiótica 

de tais valores a partir de três anúncios publicitários da marca Fusca.  

 

4.1. A praticidade do Fusca 

 

Figura I – Anúncio “Lave e Use” 

Fonte: (KATAOKA e TAVARES, 2006, p. 168) 
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7
 Referência ao anúncio Nosso melhor anúncio publicado na década de 1960. (KATAOKA e TAVARES, 

2006, p.171) 



O primeiro anúncio selecionado para análise, data da década de 1960 e refere-se 

a um dos valores diversas vezes propagado no percurso publicitário da marca Fusca, a 

praticidade. Neste, verifica-se a existência de três elementos principais que priorizam o 

anúncio: um título, a fotografia do produto e a marca do mesmo. Como parte da leitura 

do anúncio, chama atenção a fotografia que destaca o Fusca no centro do anúncio e o 

referencia como o elemento dominante da campanha. Nesse sentido, pode-se denominar 

este signo como um índice, atestado pelo fator “físico-indicial” que a fotografia remete. 

Segundo Peirce (1998), a fotografia é produzida em circunstância tal que é fisicamente 

compelida a corresponder “ponto a ponto” à natureza, tornando-se, portanto um signo 

de segunda classe, os que são por conexão física. Ao mesmo tempo, o signo fotografia 

também se qualifica como um ícone que, de acordo com Peirce (1998), representa um 

objeto por similaridade independente do seu modo de ser. Nesse sentido, a fotografia do 

anúncio reflete um destaque ao produto em si, de forma a evidenciá-lo como um 

elemento importante e de prioridade na leitura do anúncio, levando o observador a 

identificá-lo como o protagonista da peça publicitária.  

A partir da fotografia do Fusca, têm-se ainda um título que comunica uma 

mensagem ao leitor e o direciona novamente à imagem do produto centralizado no 

anúncio. Concisa e direta, a mensagem “Lave e use” caracteriza-se predominantemente 

como um índice, uma vez que assinala o que Peirce (1998) denomina como a junção de 

duas porções. Em diálogo, Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009) defendem o 

“princípio das porções” como a condução da vista do leitor de um elemento para outro 

do anúncio. Seria, então, o diálogo existente entre a fotografia e o título do anúncio. O 

título faz referência direta à característica de praticidade do produto o que lhe assegura a 

dimensão prioritária de índice. É esse caráter indicial predominante tanto no título como 

também na fotografia do carro que se configura como um estímulo à geração de um 

interpretante energético, uma vez que palavra e imagem propõem, através de uma 

indicação, a possibilidade ou potência, em estimular o consumidor à comprar. 

Em relação à linguagem verificada no título, percebe-se, a utilização do que 

Sandmann (1999) define como “função apelativa”, em que a ocorrência dessa 

linguagem é representada como a venda de um bem de consumo – um produto, um 

serviço ou uma idéia; persuadindo alguém e o levando a determinado comportamento. 

O autor define como principal marca lingüística do texto de função apelativa o modo 

imperativo do verbo, que expressa um pedido, uma ordem, um conselho, um convite, 

etc. Tais fatores são evidenciados a partir de um título posicionado na extremidade 



superior do anúncio que dialoga com o leitor no sentido de adicionar interpretações à 

leitura da fotografia do produto. Além disso, o título reforça sua importância a partir da 

utilização de uma tipografia em negrito e reto. De acordo com Garcia, Ismael Júnior e 

Sant‟Anna (2009), qualquer forma de letra que contrarie a percepção sincrética deve ser 

formalmente evitada, principalmente tudo o que for suscetível de criar confusão entre a 

forma e o fundo.  

Retomando a linguagem exercida no título, destaca-se também o que Sandmann 

(1999) define como “o uso e jogo com a frase feita”, entendida como a sequencia fixa 

menor ou maior de palavras, formando uma unidade sintática consagrada pelo uso. De 

acordo com o autor, o objetivo do uso desse tipo de linguagem é o de captar a atenção 

do interlocutor, apresentando-lhe textos familiares. Dessa forma, o título “Lave e use” 

demonstra-se como uma expressão já conhecida pelo imaginário popular e adaptada no 

anúncio com o objetivo de aproximar a marca do leitor e adquirir certa intimidade. 

Segundo Sant‟Anna, Ismael Júnior e Garcia (2009), o título deve apelar para o interesse 

do leitor, deve prometer-lhe um benefício. Tal benefício é demonstrado no anúncio em 

questão como a praticidade que o produto Fusca possibilita, a praticidade de 

demonstrar-se como um produto de fácil manuseio e direto. Assim como o próprio 

título propõe, o produto anunciado é comparado a uma roupa, fator verificado na 

ocorrência do verbo “use”, o que confirma esse aspecto de praticidade e flexibilidade 

que a marca Fusca prega em seus anúncios.  

Por último, verifica-se a assinatura da marca VW 1300
8
 na extremidade inferior 

do anúncio, de forma a colaborar para o desfecho da leitura e a retomada do signo 

central, o Fusca. De acordo com Sandmann (1999), na assinatura, apresenta-se, em 

geral, o nome do produto ou serviço, a marca, como a solução para o que se considerou 

nas partes anteriores.  

 Dessa forma, percebe-se novamente o caráter indicial presente no anúncio, em 

que a marca VW aponta para a retomada da imagem exibida no centro da mensagem 

publicitária. Porém, assim como Perez (2007) define, a marca cria uma conexão 

simbólica entre o objeto real ou potencial que ela representa e a complexidade dos 

desejos humanos de completude. Dessa forma, ressalta-se o aspecto simbólico presente 

neste elemento analisado, em que o VW representa um símbolo já consolidado na mente 

                                                 
8
 Destaque para o novo motor VW 1300 como a novidade da marca Fusca que adquiriu maior potência. 

De acordo com Davies (2010), foi nesse ano que a insígnia cromada 1300 foi adicionada à tampa do 

motor. 

 



dos consumidores e, quando acompanhado pelo 1300 retoma o caráter indicial, em que 

há a indicação de uma característica adicionada à marca. 

 Retomando os elementos analisados anteriormente, verifica-se a abordagem do 

interpretante emocional, presente segundo Cimmatti (2007), em qualquer processo 

interpretativo, assim como o interpretante energético, no sentido de impulsionar o leitor 

a agir, comprar. Fator que dialoga com o que a autora defende como a opção pela 

compra de uma determinada marca, em detrimento de outra, fruto de um processo de 

identificação que o consumidor estabelece com os valores veiculados pela marca. No 

mesmo sentido, o fator simbólico também transparece grande importância no anúncio, 

uma vez que representa o quão consolidada ou posicionada está uma marca.  

Percebe-se, no entanto, um viés predominantemente indicial deste anúncio de 

forma a estimular o leitor à compra do produto. Porém, verifica-se como premissa 

principal a exibição de uma linguagem irreverente e exata quanto à caracterização e à 

significação da marca Fusca como um signo que remete à praticidade e simplicidade. 

Atributos que, de acordo com Mazzi (1960), direcionaram a partir do lançamento o 

posicionamento estratégico do Fusca.   

 

4.2. O Fusca acessível 

 

Figura II – Anúncio “Posição Social” 

Fonte: (KATAOKA e TAVARES, 2006, p. 172) 



No segundo anúncio analisado, datado de 1967, verifica-se o viés de viabilidade 

ou acessibilidade econômica que a marca Fusca toma como mais um valor que confere 

uma maior preferência do público em relação à marca. Assim como Kataoka e Tavares 

(2006) destacam, a publicidade da marca na década de 60 explorava o fato do Fusca ser 

um carro universal, uma opção inteligente que o consumidor fazia sem precisar de 

grande ostentação. No anúncio em questão, verifica-se esse mesmo viés econômico 

associado à marca.  

Como ponto de partida, toma-se a fotografia de um Fusca estacionado próximo à 

uma calçada. Esta fotografia ocupa aproximadamente a metade da parte superior do 

anúncio, de forma a captar a atenção do leitor que, em seguida, associará a imagem ao 

título e, posteriormente, ao texto que encontra-se na parte inferior do anúncio. Mais uma 

vez, o caráter indicial se faz inicialmente presente na leitura deste anúncio, pois assim 

como discutido no tópico anterior, a fotografia aponta um caráter predominantemente 

indicial ao demonstrar uma “conexão física” com o elemento que representa, além de 

também demonstrar-se um ícone, ao remeter por caráter de semelhança ao produto em 

questão, o Fusca. Em relação às possíveis interpretações da fotografia deste anúncio, 

percebe-se que há um caráter de mistério que pretende ser compreendido através da 

leitura do texto que prossegue abaixo do anúncio. Mistério esse que remete à resolução 

da pergunta que o anúncio questiona ao leitor, a partir do título: “Qual a posição social 

do dono deste carro?”. Dessa forma, a imagem conecta-se com o título de forma a 

ancorar a pergunta à dúvida que é apresentada ao leitor. É o olhar do mesmo, que surge 

a partir do ângulo daquele que observa, como se o leitor estivesse posicionado na 

calçada representada na foto e estivesse se perguntando o mesmo que o anúncio propõe.  

De acordo com Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009), o estímulo, o 

excitante adequado, desde que apresentado com habilidade e oportunamente, pode 

provocar respostas favoráveis. De acordo com os autores, é excitando as necessidades 

fundamentais, ou os desejos mais comuns dos consumidores, que a publicidade, na 

maioria dos casos, faz agir. Ação essa que, no anúncio apresentado aqui, pode ser 

descrita como a necessidade de desvendar o mistério apresentado no título do anúncio. 

Mais uma vez, tem-se o elemento título como um índice que propõe que o leitor conecte 

dois pontos, a imagem ao texto. Dessa forma, o caráter indicial do título remete ao que 

Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009) defendem, visando que o tema ou a idéia da 

campanha deve constituir, implícita ou explicitamente, um excitante, um estímulo que 



fira o ponto sensível do grupo consumidor em relação ao produto. Ponto sensível este 

que pode ser tomado como a resposta do anúncio, o texto publicitário.  

De acordo com Carrascoza (1999), a principal mudança da publicidade na 

década de 1960 refere-se à ênfase dada à criatividade, que se manifestou na propaganda 

com conceito, ou seja, “na propaganda, que agregava um diferencial a mais ao produto 

– a imagem de sua própria comunicação – e que aglutinava texto e layout numa só 

unidade criativa, não como antes, apenas justapostos.” (CARRASCOZA, 1999, p. 104) 

 Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009) definem a função do título como fixar 

a atenção, despertar o interesse e conduzir à leitura do texto, no intuito de selecionar o 

leitor, detê-lo e convencê-lo a ler o texto. Dessa forma, o título do anúncio analisado 

posiciona-se como um apelo ao leitor, de forma a seduzi-lo à leitura do terceiro 

elemento. 

 Na sequência do anúncio, tem-se o destaque de um texto posicionado na parte 

inferior do anúncio, inserido em uma caixa branca. Dessa forma, percebe-se uma 

diferenciação ou deslocamento do texto em relação à imagem.  A seguir, expõe-se a 

sequência de texto que é apresentado no anúncio: 

 

“É melhor não arriscar nenhum palpite. V. pode pensar que o dono é um 

bancário e depois descobrir que é um banqueiro... 

Ou pensar que o dono é um estudante, e depois descobrir que é o próprio 

reitor da universidade... 

O Volkswagen é assim mesmo. 

Ele nada revela sobre seu dono. 

Ou melhor, quase nada. 

Por que alguns traços de caráter são revelados automaticamente, pelo próprio 

fato de o dono ter um VW.  

Por exemplo, o senso prático. 

Quem tem VW resolve o problema do transporte da maneira mais racional. 

E senso de economia. 

Quem tem Volkswagen, faz economia em cada quilômetro. E faz economia 

também na hora de vender, pois o VW é o carro que melhor compensa o 

dinheiro investido na hora de comprá-lo. 

Adivinhar a posição social de um dono de um Volkswagen é difícil. 

Mais é fácil conhecer alguns traços muito importantes de seu caráter. 

V. por acaso tem VW? 

Parabéns, independentemente da sua posição social.” (KATAOKA e 

TAVARES, 2006, p. 172) 

  

Neste texto, percebe-se a exaltação do Fusca como um carro acessível a todos, 

“do estudante ao reitor”, além de revelar características que distinguem a marca desde 

suas primeiras campanhas publicitárias, a praticidade e seu caráter econômico. Nesse 

caso, esse texto dialoga com Sant‟Anna, Ismael Júnior e Garcia (2009) que afirmam que 

qualquer anúncio tem uma finalidade prática: implantar uma idéia e vender um produto, 



de forma a criar um valor subjetivo, um valor psicológico que lhe exceda um valor 

intrínseco. Tais valores são associados neste anúncio como uma característica do perfil 

dos consumidores da Volkswagen. Ao discutir os atributos de uma marca em relação a 

seus usuários, Batey (2009) defende que, quando os valores associados a determinada 

marca correspondem positivamente ao nosso sistema de valores, nos vemos propensos a 

nos identificar com aquela marca. “Frequentemente, as utilizamos para comunicar aos 

outros os valores que consideramos importantes, o que ajuda a definir quem somos na 

sociedade. (BATEY, 2009, p. 199) 

 Nesse contexto, a marca Fusca é referenciada como um produto que tem como 

caráter a praticidade e a viabilidade econômica, ou seja, a acessibilidade. Valores 

elaborados no decorrer do texto e comprovado no desfecho através da seguinte 

afirmação: “Mas é fácil conhecer alguns traços muito importantes de seu caráter.”  

É interessante observar também a interação do anúncio com o leitor no desfecho 

do texto, uma vez que há a exaltação do leitor como consumidor da marca Fusca e 

consequentemente portador das principais características que fundamentam o anúncio 

em questão. Assim como assume Batey (2009), as atitudes em relação a uma 

determinada marca podem ser entendidas como respostas afetivas dos consumidores em 

relação a ela. Fator que dialoga com a proposta do anúncio, a associação da marca 

Fusca ao perfil de seus consumidores. Dessa forma, esse processo condiz com o que 

Batey (2009) defende como “associações centrais de uma marca”, referentes às que 

estão no cerne de uma rede associativa da marca, determinando o significado essencial 

atribuído a ela e às atitudes que ela desperta.  

Portanto, o texto deste anúncio caracteriza-se como um índice, uma vez que 

assinala a junção entre o título e imagem à resposta que tais elementos buscam. Dessa 

forma, o interpretante desse signo é caracterizado como energético, visando que 

pertence à segunda ordem dos signos. Nesse sentido, mais uma vez, o leitor é 

estimulado a agir e verificar a informação que está sendo exposta no anúncio. Por outro 

lado, verifica-se também um forte caráter emocional no anúncio, constatado a partir de 

interferências de valores qualitativos inseridos no texto. A citação “Por que alguns 

traços de caráter são revelados automaticamente, pelo próprio fato de o dono ter um 

VW” revela e confirma esse caráter emocional exaltado no texto, uma vez que as 

características difundidas neste anúncio, a praticidade e a acessibilidade, são 

comparadas ao caráter do consumidor da marca, apontando um perfil emocional ao 

mesmo.  



Por último, posicionada juntamente com o título, há a marca da Volkswagen 

fundida ao desfecho do texto. Dessa forma, a assinatura da marca, além de demonstrar 

uma solução para o que se considerou anteriormente, colabora para reforçar a marca no 

texto, de forma a auxiliar na associação da mesma às características evidenciadas no 

texto. Assim como Cimatti (2007) define, todo nome próprio é caracterizado como um 

símbolo, porém, define a autora, em sua natureza de assinatura, aplicada em uma 

superfície, na condição de um logotipo ou logomarca – a marca está sob o domínio dos 

índices. O que comprova mais uma vez o estímulo ao interpretante energético que é 

ressaltado no anúncio analisado. 

Assim, há o predomínio de elementos indiciais e consequentemente o estímulo a 

um interpretante energético, que é impulsionado a agir, comprar o produto em exibição. 

Através de um viés que destaca o caráter econômico e prático do Fusca, este anúncio 

colabora na determinação de um perfil que remete a um caráter popular e viável o qual o 

Fusca buscou afirmar em suas campanhas publicitárias. De acordo com Ries e Trout 

(1987), a afirmação “Eu dirijo um Volkswagen” vai além da exaltação das 

características tangíveis do produto. Essa afirmação ressalta um viés emocional à marca 

reforçando, 

“(...) alguma coisa sobre o modo de vida e a maneira de pensar. Uma pessoa 

prática com os pés na terra, e com bastante confiança em si mesma. Sem 

traumas de status. E o Fusca por sua vez é um meio de transporte simples e 

funcional.” (RIES e TROUT, 1987, p. 98) 

 

 

Tal afirmação condiz com os valores destacados na análise deste anúncio de 

forma a auxiliar na conformação de um posicionamento coeso da marca Fusca, fator que 

colaborou para a consolidação da marca como um símbolo.  

Diante dos aspectos analisados, verifica-se que o Fusca é apresentado nesta 

campanha como um signo que demonstra a predominância icônica e indicial, de forma à 

incitar a um interpretante fortemente energético e emocional. Assim como Kataoka e 

Tavares (2006) definem, desde o ideal de carro do povo que direcionou o projeto do 

Fusca, o mesmo correspondeu aos anseios de liberdade, economia e mobilidade dos 

consumidores. O viés emocional, no entanto, demonstra uma presença mais marcante 

quando analisa-se o anúncio como um todo. O fato de elaborar um perfil do carro e 

associá-lo a características humanas aponta para o que Aaker (1996) descreve como 

“auto-expressão”, em que determinados grupos de clientes conferem às marcas que 

consomem um veículo para expressar parte de sua auto-identidade. Essa auto- 



identidade, discute o autor, pode ser a identidade real ou um “eu” ideal ao qual se 

aspira. Assim, o anúncio em questão demonstra esse viés de “auto-expressão” associado 

à marca Fusca, em que há a demonstração de um produto disponível a diversos 

públicos, uma marca acessível. 

 

4.3. A autenticidade do Fusca 

 

Figura III – Anúncio “Quando uma idéia é boa.” 

Fonte: (KATAOKA e TAVARES, 2006,  p. 173) 

 

 

De acordo com Lindstrom (2007), autenticidade pode ser definida como a 

aceitação ou crença de conformidade com um fato ou com base neste. Significa 

também, discute o autor, a conformidade com um original de modo a representar 

características essenciais. Dessa forma, pode-se conectar a autenticidade a um viés 

simbólico, uma vez que esse “caráter de crença”, que aponta para características 

essenciais, dialoga com a definição de símbolo: “é um signo que refere ao objeto em 

virtude de uma lei, normalmente uma associação de idéias gerais que opera no sentido 



de fazer com que o símbolo seja interpretado como se referindo àquele objeto” 

(PEIRCE apud CIMATTI, 2007, p. 9) 

 É nesse sentido que o anúncio selecionado colabora para a confirmação da 

marca Fusca como um símbolo. Datado de 1974, esse anúncio propõe uma significação 

simbólica da marca a partir da associação do produto anunciado com 4 objetos: um 

clips, um parafuso, um anzol e um zíper . Posicionados na parte superior do anúncio, de 

forma a convidar o leitor a reconhecê-los, estes quatro elementos estão inseridos em um 

retângulo preenchido em tonalidades cinza, resultando em uma delimitação e 

diferenciação desses elementos.  

 Apesar do caráter fotográfico dessas quatro imagens, o que demonstra um perfil 

indicial ao anúncio, e sem desconsiderar tais elementos como ícones uma vez que há a 

representação de um objeto por similaridade, verifica-se, no entanto, o predomínio do 

fenômeno simbólico nestas imagens, uma vez que tais elementos por convenção são 

facilmente reconhecidos na sociedade. É interessante observar, ainda, a sutileza que tais 

objetos refletem em relação à importância que exercem. Assim como Petrosky (1992) 

defende, um perfil extraordinário nas coisas triviais do dia-a-dia.  

 

“Aparatos de baixa tecnologia, como alfinetes, tachinhas e clipes, são à todo 

tempo elogiados pela funcionalidade e beleza de suas linhas, mas poucas 

vezes são objetos de estudos. (...) Em geral não vêm à cabeça que o mais 

comum dos inventos possa conter lições sobre processos, proezas e 

progressos tecnológicos.” (PETROSKY, 1992, p. 92) 

 

 

São objetos que carregam consigo um perfil que remete à funcionalidade e à 

soluções inteligentes, sem refletirem um status de grandeza que alguns inventos possam 

demonstrar.  Dessa forma, esses quatro elementos confluem em uma associação à marca 

que discute a sutileza e a importância da marca Fusca.  

No intuito de contribuir para a leitura das imagens, verifica-se um título 

posicionado ao final do conjunto: “Quando uma idéia é boa, ela é definitiva”. Tal 

afirmação potencializa o caráter de importância que os inventos apresentados no 

anúncio demonstram, confirmando o ideal a ser associado à marca: autenticidade do 

Fusca. Nota-se, nessa afirmação exposta no anúncio, o que Sandmann (1999) denomina 

como “função referencial”. É a função, discute o autor, que ganha destaque na 

linguagem técnica e científica, em que os fatos estão em evidência e devem convencer o 

destinatário da mensagem e eventualmente levá-lo a agir. Descrição que se conecta com 

a função do título no anúncio, o de reforçar a mensagem já exposta pelas imagens, além 



de possibilitar credibilidade à marca. Além disso, percebe-se a indicialidade nesse 

elemento que conecta duas partes, o significado das imagens e a marca, reforçando o 

fenômeno simbólico que constrói o anúncio. 

Em seguida, abaixo do primeiro título, verifica-se a fotografia do produto Fusca 

próximo ao rodapé do anúncio. Esse elemento demonstra uma dimensão um pouco 

menor em relação aos quatro objetos iniciais, porém, ganha destaque no todo, por não 

estar delimitado à uma moldura e, principalmente, por localizar-se no eixo central das 

outras quatro imagens. Tal distribuição de elementos no anúncio condiz com o que 

Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009)  definem como “princípio da direção visual”. 

De acordo com os autores, esse princípio está relacionado com o problema da condução 

da vista do leitor de um elemento para outro do anúncio. Para que a mensagem de venda 

tenha o máximo de eficácia, é muito importante a sequência de apresentação.  

 Dessa forma, verifica-se a apresentação do Fusca como um indicador que 

remonta à leitura da mensagem inicial do anúncio e, em seguida, propõe a interpretação 

do produto como um objeto que também traduz as mesmas características de solução, 

funcionalidade e importância já apresentados inicialmente.  O Fusca traduz, portanto, 

um caráter simbólico neste anúncio, reforçando tanto a invenção do Fusca assim como 

sua funcionalidade como participantes do processo de afirmação simbólica da marca. É 

o que Niemeyer (2007) aponta como um produto que atua como um veículo de 

comunicação social.  

Colaborando para o reforço e desfecho das idéias já propostas pelo anúncio, têm-

se o segundo título posicionado entre a fotografia do Fusca e a marca da Volkswagem: 

“Fusca. Bom hoje, bom amanhã, bom sempre”. Além de conectar o produto à marca, de 

forma a traduzir um viés indicial, esse elemento condiz com o que Carrascoza (1999) 

defende como “afirmação e repetição”. Nesse discurso, discute o autor, a meta é 

aconselhar o destinatário e conquistar a sua adesão, visando que, a publicidade não pode 

dar margem de dúvidas. Além desse caráter, o título ainda remete ao que Sandmann 

(1996) chama de “paralelismo” em que se têm a repetição próxima da mesma unidade 

sintática ou de sequências de unidades sintáticas. De acordo com o autor, o efeito 

comunicativo do “paralelismo” é o de simpatia, identificação e simplicidade. Dessa 

forma, a partir do uso de palavras – hoje, amanhã e sempre – que dialogam entre si e 

exibem uma conexão por proximidade, esse título possibilita o reforço da idéia de 

evolução e constância da marca Fusca como um produto autêntico.  



Vale destacar ainda, o emprego da palavra “bom” como um elemento que 

“costura” o anúncio de forma a reforçar o perfil do produto. Sandmann (19960 refere-se 

à conotação como um signo lingüístico que se refere a um objeto ou a qualidades de um 

objeto de modo subjetivo, emocional. Portanto, o uso da palavra “bom” remete à uma 

qualidade subjetiva que contribui para a caracterização do elemento Fusca. É 

interessante observar que o emprego deste elemento condiz com o significado das 

imagens expostas no início do anúncio, uma vez que age de forma sutil e reservada, não 

demonstrando um ideal de grandeza. Nesse sentido, nota-se que este segundo título, 

além de demonstrar-se como um índice, uma vez que conecta partes, também propõe 

um viés icônico, uma vez que aborda questões subjetivas. Outro aspecto sentenciador da 

dimensão icônica do anúncio é a própria analogia estabelecida entre as qualidades de 

objetos como clips e zíper com o carro Fusca. Trata-se de um jogo genuinamente 

metafórico, logo, icônico.  

Como último elemento, verifica-se a marca da Volkswagem posicionada na 

extremidade inferior do anúncio, também dialogando com o eixo central das quatro 

imagens iniciais e do Fusca. Mais uma vez, a marca atua como o que Sandmann (1999) 

define: a solução para o que se considerou nas partes anteriores. Colaborando para o 

desfecho da leitura do anúncio e em seguida a retomada dos outros elementos que 

compõem o todo, a marca VW reforça o viés simbólico exposto nos outros elementos. 

Visando que o fenômeno simbólico predomina neste anúncio percebe-se que o 

interpretante que se traduz após a leitura do todo reflete um interpretante lógico, são 

aqueles “interpretáveis através de pensamentos ou outros signos da mesma espécie 

numa série infinita” (PEIRCE apud CIMATTI, 2007, p. 10). Ou seja, a partir desse 

anúncio, pode-se constatar o forte viés simbólico que a marca Fusca moldou, de forma a 

ser reconhecida como uma marca confiável e autêntica. Assim como Mazzi (1996) 

discute, o Fusca demonstrou-se como um produto símbolo e ator coadjuvante de muitas 

histórias e recordações.  

Em sua simplicidade e funcionalidade, o Fusca representado neste anúncio 

alcança uma proposta de valor que muitas marcas almejam, a autenticidade. Valendo-se 

disso, esse anúncio explora um viés que remete a “pequenas grandes invenções” e às 

incorpora ao significado da marca central, o Fusca. Assim como Davies (2001) afirma, 

além do Fusca levar um meio de transporte mecanizado, confiável e barato para todo o 

mundo, onde quer que ele tenha sido vendido, ele passou a significar mais do que uma 

simples forma de locomoção.  



4.4. A historicidade do New Beetle 

 

Visando os conceitos relacionados acima, a praticidade, a acessibilidade e a 

autenticidade, verifica-se que o New Beetle vai além da abordagem desses, utilizando-se 

do percurso histórico de sucesso que a marca Fusca garantiu. No intuito de comprovar a 

veracidade dessa afirmação, parte-se para a análise do anúncio impresso: “É um carro 

cheio de história”, publicado no ano de 2008.  

 

 

Figura IV – “Um carro cheio de história.” 

Fonte: (www.volkswagen.com Acesso em: 22 março 2010) 

 

Este anúncio é composto por quatro elementos principais: a fotografia do carro 

New Beetle, um título, a marca da Volkswagem e um selo do Ibama
9
. Dentre esses, 

toma-se como ponto de partida a fotografia. 

 A imagem do New Beetle e diversos outros objetos que o preenchem a ponto de 

“derramar” para o exterior do carro demonstra um forte atrativo para o leitor que se 

depara com o anúncio. Centralizado como o protagonista da peça, percebe-se que esses 

                                                 
9
 “Sua forte marca é reconhecida até mesmo onde a presença do Estado é escassa. Ela significa que os 

recursos naturais devem ser utilizados com racionalidade para obter-se o máximo de desenvolvimento, 

porém, com o máximo de conservação e preservação, visando sempre sua manutenção para as gerações 

futuras.” (www.ibama.gov.br Acesso em: 21 abril 2010) 

http://www.volkswagen.com/
http://www.ibama.gov.br/


objetos se fundem com a imagem do carro de forma a seduzir o leitor a verificar 

detalhadamente os inúmeros elementos que interferem na imagem do New Beetle.  

 São objetos que interagem com o leitor de forma a convidá-lo a analisá-los e 

deparar-se com décadas anteriores à que remetem.  

 

“A porta e o porta-malas do New Beetle amarelo estão abertos com 

objetos por toda parte. Todas essas coisas são cheias de significados para 

várias gerações: “Cubo Mágico”, “Pula Pirata”, “Boca Rica”, um 

bilboquê e muitos outros objetos que trazem boas lembranças aos 

leitores.” (WWW.VOLKSWAGEM.COM.BR Acesso em: 22 março 

2010 )  

 

Tais lembranças apontam para o que Meira (1957) define como “memória dos 

brinquedos”. De acordo com ela, os brinquedos evocam as formações do social, são 

objetos que revelam em sua configuração os traços da cultura em que se inscrevem. 

Dessa forma, pode-se verificar esses “traços culturais” nos objetos identificados no 

anúncio. Identifica-se um patins, um tamanco, um encarte de disco com a exibição do 

número “80”, e diversos outros brinquedos que remetem a décadas passadas de forma a 

comporem um cenário “cheio de história” direcionado para o produto principal, o New 

Beetle. Em diálogo, Batey (2009) ao se referir ao “significado implícito da marca” 

ressalta que, assim como os objetos ou produtos possuem o potencial de mediar 

significados simbólicos e profundos, as marcas podem fazer o mesmo. De acordo com o 

autor, o significado implícito da marca se refere às últimas implicações emocionais e 

psicológicas e à sua significância, e a ressonância psíquica que ela tem para os 

consumidores. Batey (2009) reforça que o significado implícito é altamente simbólico e 

psicossocial, influenciado em larga escala por normas e valores sociais. “Ela parte da 

verdade central que liga o consumidor ao produto ou marca e reforça esse laço de 

maneira muito mais vital, profunda e duradoura do que acontece com suas outras 

facetas.” (BATEY, 2009, p. 215) 

Dessa forma, percebe-se o esforço neste anúncio de relacionar a marca New 

Beetle à marca Fusca através de um vínculo social e, principalmente, histórico e afetivo. 

Batey (2009) discute que as marcas que se tornam realmente icônicas têm algumas 

características em comum. Elas evocam experiências e sentimentos singulares nas 

pessoas, passam a representar ideais e convicções muito arraigadas, se ligam a uma 

cultura e a um conjunto de valores. “Podem representar um senso de justiça ou de 

igualdade ou incorporar um espírito de aventura e descoberta.” (BATEY, 2009, p. 321).  

http://www.volkswagem.com.br/


Percebe-se, portanto, que a fotografia do New Beetle, além de pertencer à classe 

dos índices, visando sua natureza fotográfica, demonstra também a percepção de um 

perfil simbólico, caracterizado por objetos que traduzem um cenário típico das décadas 

passadas, e por último identifica-se nesta imagem o estímulo a sentimentos nostálgicos 

que convidam o leitor a retornar ao seu passado. Mais uma vez têm-se a marca 

revestida, ou melhor, “preenchida” por elementos que dialogam com o perfil do 

consumidor. Nesse sentido, nota-se a configuração de um interpretante que se traduz 

como emocional, energético e lógico. Pertencendo às três categorias, a fotografia 

analisada remonta ao que Cimatti (2007) define como “efeitos interpretativos 

múltiplos”, em que os processos de comunicação da marca são capazes de produzir 

efeitos interpretativos múltiplos e diversos, camadas sobrepostas e interligadas de 

sensações, sentimentos, ações e pensamentos que se manifestam a partir dos contatos 

entre o consumidor e a marca.  

Como segundo elemento a ser analisado, têm-se o título “É um carro cheio de 

história”, posicionado à frente do NewBeetle, de forma a contribuir na leitura da 

imagem central. Verifica-se que este elemento interage com a imagem do New Beetle de 

forma a não tornar-se muito evidente, porém reforça a mensagem posta pela imagem 

central. Assim como Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009) definem, o título deve se 

completar com a ilustração.  

Percebe-se ainda que o título indica uma interpretação da mensagem principal de 

forma a possibilitar um maior esclarecimento ao leitor.  O emprego do verbo “cheio” 

remete à imagem central, demonstrando-se condizente com a imagem do New Beetle  

“cheio” de objetos. Nota-se também que o título exibe a idéia de historicidade à marca 

ao empregar a palavra “história”, o que auxilia o anúncio a confirmar sua mensagem 

principal. Dessa forma, têm-se o título como um índice, uma vez que atua como um 

indicador e fomentador do tema principal do anúncio, além de também revelar-se como 

um ícone, uma vez que interfere na subjetividade do leitor, o estimulando a interpretar o 

todo a partir de um viés histórico. Calcula-se, portanto, que este elemento produz um 

interpretante tanto emocional quanto energético, o que direciona o consumidor ao que 

Santaella (2002) descreve como: qualidades de sentimento e à necessidade de 

providência. 

A partir do título e da imagem analisados, percebe-se ainda a disposição do 

terceiro elemento do anúncio: a marca da Volkswagen. Posicionado na extremidade 

direita do rodapé do anúncio, este elemento implica mais uma vez na atribuição de 



credibilidade ao anúncio, interferindo como “o que se considerou nas partes anteriores.” 

(SANDMANN, 1999, p. 25). Juntamente com o título, percebe-se ainda a disposição de 

dois elementos textuais à esquerda da marca, o primeiro é o próprio nome do produto 

anunciado, “New Beetle”, e o segundo caracteriza-se como um slogan, “Não é a toa que 

todo mundo adora esse carro”. Assim como Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009) 

definem, o slogan é uma sentença ou máxima que expressa uma qualidade, uma 

vantagem do produto, ou uma norma de ação do anunciante ou do produto, para servir 

de guia ao consumidor.  

Verifica-se que esse slogan atua como um complemento que reforça a idéia 

principal do anúncio. Utiliza-se aqui o que Garcia, Ismael Júnior e Sant‟Anna (2009) 

definem como “Link”, um recurso que estabelece sentido de continuidade, unidade ou 

extensão entre as diferentes partes de uma campanha, um elemento que mantém uma 

relação direta com o enfoque principal do anúncio. Dessa forma, verifica-se que a 

mensagem transmitida pelo slogan ressalta mais uma vez a retomada da imagem central 

do anúncio e a complementa de forma a também caracterizar-se como um condutor a 

questões subjetivas. Verifica-se então que, ao se agregar a ambos elementos (slogan e à 

marca do New Beetle) a marca Volkswagem, também transparecem as qualidades que 

tais elementos exibem. 

Vê-se, portanto, a indicialidade assim como o fenômeno icônico, presentes neste 

elemento do anúncio. Tanto pela conexão quanto pela abordagem e estímulo à 

subjetividade no leitor, produzindo um interpretante já explorado anteriormente, 

caracterizado pela qualidade de sentimento e a necessidade de providência. Vale 

mencionar ainda que, em âmbito global, o anúncio parece explorar todo um imaginário 

já construído em torno do Fusca, o que sinaliza sua condição também simbólica.  

Por último, verifica-se na extremidade inferior esquerda do anúncio a disposição 

do selo do Ibama bem como um pequeno texto. Como uma forma de assegurar a 

responsabilidade ambiental e relacioná-la ao produto comercializado, este elemento 

providencia um tema importante na atualidade, o meio ambiente e o comprometimento 

das empresas em cumprir com a preservação do mesmo. Nesse sentido, este elemento 

assume a função de incorporar qualidades de responsabilidade à marca. Caracterizado 

como um índice, uma vez que aponta para um determinado tema e o conecta com a 

mensagem principal, o selo do Ibama traduz um interpretante predominantemente 

indicial, uma vez que conecta uma mensagem no todo. 



Valendo-se desse viés histórico da marca, foi avaliada a predominância de 

signos indiciais e icônicos, apontando para o estímulo à um interpretante emocional e 

energético. No entanto, vale reforçar que, apesar da predominância icônica e indicial, o 

simbólico também se faz presente.  

Tomando-se como base os conceitos analisados anteriormente, verifica-se que 

neste anúncio do New Beetle há a incorporação de qualidades já consolidadas pelo 

Fusca e, a partir da retomada destas o New Beetle traduz conceitos que remetem à 

história da marca sem deixar de exibir a novidade, o produto em si.  

 

“Essas recordações também são inerentes ao modelo da Volkswagen, por que 

mostram que ele é um carro moderno que tem um passado que nos remete às 

origens dele.” (WWW.VOLKSWAGEN.COM.BR Acesso em: 23 março 

2010) 

 

Remetendo-se à história da marca e tomando-a como uma ferramenta de impulso 

e de credibilidade, o New Beetle demonstra nesse anúncio um estreito vínculo com seu 

antecedente, o Fusca.  

 

5. CONCLUSÃO  

  

Diante dos fatos expostos anteriormente, verifica-se que o Fusca alcançou uma 

colocação, quanto ao seu significado, que o confere como uma marca plena. Plena, no 

sentido de demonstrar equilíbrio quanto à sua iconicidade, indicialidade e simbolismo.  

 Da praticidade à autenticidade, o Fusca demonstrou um posicionamento 

consistente durante décadas e incorporou ao longo deste percurso um conjunto de 

significados precisos que constituem sua história e certificam sua identidade. Assim 

como Kataoka e Tavares (2006) definem, o Fusca mudou o cenário urbano, alterou 

hábitos, criou costumes, influenciou a vida de milhares de pessoas.  

 

“Sua imagem honesta, quase imutável e confiável, foi impressa na memória 

de pelo menos três gerações e, ainda hoje, o carrinho continua a despertar 

paixões. Com isso tudo, o Fusca transcendeu as expectativas jamais 

imaginadas por um automóvel junto ao público, tornando-se um símbolo.” 

(KATAOKA e TAVARES, 2006, p. 156) 

 

 Simbólico quanto às suas características tangíveis que o posicionam como 

durável e confiável. Icônico, devido seu pioneirismo como um carro popular e acessível. 

Indicial, em sua demonstração de autenticidade. O Fusca tornou-se um personagem do 

imaginário popular que o coloca e o imortaliza como um elemento cultural de grande 

http://www.volkswagen.com.br/


importância. “Sempre evocando liberdade, personalidade, força, confiança, 

companheirismo, poucos objetos se tornaram, como o Fusca, o símbolo de uma época.” 

(KATAOA e TAVARES, 2006, p. 157). 

 Símbolo esse que ecoa até o século XXI, sob uma nova forma. Como sucessor, o 

New Beetle garante a identidade essencial da marca original como estimulante de suas 

estratégias de comunicação. “Nascido em berço de ouro”, o New Beetle perpetua a 

marca Fusca relembrando sua história, seu sucesso e sua fama.  

Presente na memória popular como um símbolo de acessibilidade, praticidade e 

autenticidade, o Fusca garante ao New Beetle um posicionamento de marca já 

consolidado na mente dos consumidores. Como sucessor da marca símbolo de várias 

gerações, preciosa quanto sua reputação e reconhecimento popular, o New Beetle tem 

como missão garantir a herança deixada pelo Fusca na história e perpetuá-la de forma a 

reacender em si mesmo, os mesmos valores e significados que a marca Fusca reluz. No 

entanto, é oportuno afirmar que, mesmo retomando valores do Fusca, o New Beetle os 

ajusta a seu novo contexto. Atributos como praticidade, acessibilidade, autenticidade e 

historicidade são relidos por uma abordagem das memórias pessoais e do afeto, e não 

especificamente, de suas funcionalidades do cotidiano (como o antigo Fusca fazia).  O 

New Beetle torna-se, portanto, um objeto de desejo, capaz de desencadear uma rede de 

associações emocionais, se apropriando de um imaginário já consolidado, porém, 

readaptado à sociedade contemporânea de consumo.  
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Apêndice 1: Relação dos 35  anúncios selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Apêndice 2: Anúncio “Think Small”  

 

 

 

 

 

 


