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RESUMO 

 

A saturação da informação na mídia tradicional e a dificuldade de enfatizar diferenciais entre 

os produtos provocam a necessidade de pensar novas maneiras de se comunicar com o 

consumidor. A proposta do marketing de guerrilha é chamar a atenção de forma ágil, ousada e 

surpreendente e, por isso, busca realizar ações de alto impacto na sociedade; gerando, 

conseqüentemente, muito boca-a-boca e mídia espontânea. As grandes empresas estão 

utilizando este tipo de marketing para atingir os seus consumidores e trazerem atitude para 

suas marcas. Com isto, o presente trabalho busca definir quais as estratégias de guerrilha 

presentes nas ações contestatórias - exibição no bondinho do Pão de Açúcar, Rafting, Rapel e 

Tirolesa - que a empresa automobilística Volkswagen realizou com o utilitário esportivo 

CrossFox. É um estudo de caso que visou perceber as estratégias e o posicionamento passado 

ao público-alvo. Aliada a este método, também foi utilizada a técnica de documentação direta, 

por meio de questionários. Conclui-se que o marketing de guerrilha é uma maneira inusitada 

de chamar a atenção do consumidor e fazer com que aumente a credibilidade da marca 

perante os mesmos. No caso do CrossFox, foi possível constatar que a realização de ações 

ousadas com o carro despertou a curiosidade e a atenção dos consumidores e gerou muita 

mídia espontânea. 
 

Palavras-chave: Marketing, Guerrilha, Estratégia, CrossFox. 

 

 

ABSTRACT 

 

The saturation of information in the traditional media and the difficulty to emphasize 

differential between products cause the need to think of new ways to communicate with the 

consumer. The proposal of the guerrilla marketing is to draw attention in agile, daring and 

surprising form and, therefore, seeks hold shares of high impact on society; generating, 

consequently, much mouth-to-mouth and spontaneous media. The great companies are using 

this type of marketing to reach their consumers and bring attitude to their brands. With this, 

the present work seeks to define what strategies are presents in guerrilla actions - exhibition in 

the of Sugar Loaf cable car, Rafting, Rapel and Tyrolese - with the CrossFox. It is a case 

study aimed to understand the strategies and the positioning past to the public-target. Allied to 

this method was also used the technique of direct documentation, through questionnaires. It 



follows that the guerrilla marketing is an unusual way to draw the attention of the consumer 

and that increases the credibility of the brand before them. In the case of CrossFox it was 

possible to note that the implementation of bold actions with the car aroused the curiosity and 

attention of consumers and generated much spontaneous media. 
 

Keywords: Marketing, Guerrilla, Strategy, CrossFox. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade saturada de informação, o maior risco é ser ignorado. As empresas 

precisam fugir do conforto e buscar vantagens competitivas em soluções novas e não-

convencionais. A proposta do marketing de guerrilha é “fazer um barulho diferente”. Furar o 

congestionamento do mercado, onde milhares de produtos gritam por atenção e posicionar as 

marcas ali, na rua, lado a lado com o seu consumidor. Para vencer esta guerra, são utilizadas 

como armas de guerrilha a agilidade, ousadia e surpresa.  

O termo marketing de guerrilha vem da guerrilha bélica, ou seja, é um tipo de guerra 

não convencional na qual o principal estratagema é a ocultação e extrema mobilidade dos 

combatentes, chamados de guerrilheiros. Em geral, táticas de guerrilha são usadas por uma 

parte mais fraca contra uma mais forte. Se por um lado os guerrilheiros muitas vezes carecem 

de equipamento e treinamento militar adequados, por outro contam com a ajuda de 

populações que os defendem e com ataques-surpresa ao inimigo, sem necessidade de manter 

uma linha de frente. O conhecimento do terreno de combate também é uma arma bastante 

usada na guerra de guerrilhas. 

A Guerra do Vietnã é um exemplo típico no qual o exército regular dos Estados 

Unidos acabou vencido pela guerrilha vietnamita, embora aquele conflito tenha outros fatores 

e características bem próprios. 

Segundo o site da agência de marketing de guerrilha Espalhe1, os termos bélicos são 

traduzidos da seguinte forma: 

• Pequenos grupos constituídos ilegalmente - Energia em vez de dinheiro (não é 

preciso um mega orçamento para fazer sua marca ser vista, basta trabalhar com 

posicionamento e ferramentas de guerrilha de forma consistente). 

• Desobediência às normas estabelecidas nas convenções - Métodos não-

convencionais (no marketing de guerrilha não se utiliza mídia regular/eventos tradicionais que 

consomem a maior parte da verba de marketing).  

• Extrema mobilidade - Resposta rápida ao mercado (sem grandes produções, 

pode-se implementar uma ação em poucos dias ou horas). 

• Conhecimento do campo de batalha - Conhecimento do público-alvo 

(fundamental para um "ataque" preciso). [Também conhecimento do inimigo, do mercado e 

dos seus atores]. 

                                                 
1 Agência de Marketing de Guerrilha – http://www.espalhe.inf.br 



 13

• Grande capacidade de atacar de surpresa - Ações surpreendentes (chamar 

atenção da imprensa e do público-alvo para que todos comentem). 

O marketing de guerrilha, segundo Levinson (1982), utiliza-se de maneiras não 

convencionais para executar suas atividades de marketing com orçamentos “apertados”. O 

autor ainda diz que pequenas empresas empreendedoras são diferentes de empresas grandes. 

Ele menciona um artigo de Welsh e White, publicado na revista Harvard Business Review, 

em 1º de julho de 1981, que diz que pequenos negócios não são versões menores de um 

negócio grande. Por causa da falta de recursos dos pequenos negócios, estes precisam utilizar 

diferentes tipos de estratégias de marketing e táticas. 

Porém, hoje em dia, grandes empresas começam a utilizar o marketing de guerrilha em 

seu mix2 de marketing para atingirem os corações e mentes de seus públicos-alvos e trazerem 

atitude para suas marcas. 

Assim, o marketing de guerrilha vem ganhando destaque no mundo todo. Com custos 

mais baixos que os da propaganda tradicional, pode ser uma boa alternativa para a divulgação 

de empresas e marcas que possuem recursos financeiros limitados. Já que a guerrilha se utiliza 

de estratégias pouco convencionais, e das formas básicas de comunicação, mídias baratas 

como adesivos, grafites e estênceis3 em muros, lambe-lambes4, ações de corpo-a-corpo, 

shows relâmpagos, instalações, projeções, entre outras, onde a criatividade, ousadia, 

inteligência e planejamento são mais importantes que o dinheiro. 

Mas, como o sucesso de uma campanha de guerrilha depende de idéias originais, as 

iniciativas devem ser muito bem pensadas e realizadas com cuidado para passar sempre uma 

imagem positiva, fixando sua marca de maneira simpática e original. 

Frente a este contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: 

Quais as estratégias que podem ser identificadas na campanha da Volkswagen 

para o CrossFox? 

Desta forma, visou-se a atingir os seguintes objetivos: 

 

 

 

 
                                                 
2 Mix de marketing é o conjunto de variáveis – produto, preço, praça, promoção – controláveis que influenciam a 
maneira com que os consumidores respondem ao mercado. 
3 Estêncil (do inglês stencil) é um desenho ou ilustração que possa ser delineada por corte ou perfuração em 
algum suporte (papel, papelão, metal, etc.). A “chapa” obtida é usada para imprimir imagens sobre uma 
superfície, do cimento ao tecido de uma roupa. (Origem: Wikipédia). 
4 Lambe-lambe é a técnica de colar cartazes nas ruas com uma cola feita com farinha. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jay_Conrad_Levinson
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Harvard_Business_Review&action=edit
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1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as ações da empresa automobilística Volkswagen, na campanha para o 

CrossFox, para definir quais as estratégias presentes nessas ações. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever cada ação da campanha selecionada. 

- Identificar as principais estratégias de marketing envolvidas na campanha. 

- Destacar as estratégias de guerrilha presentes nas ações. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O marketing de guerrilha busca realizar ações de alto impacto na sociedade, atreladas 

a um trabalho de assessoria de imprensa que gere notícias vinculadas a uma marca e/ou um 

produto, em forma de mídia espontânea. São ações focadas na rua, no dia-a-dia de qualquer 

complexo urbano. Desta forma é possível gerar credibilidade imediata para o público-alvo. É 

um formato de marketing que necessita de um planejamento integrado com outras ferramentas 

do marketing. O marketing de guerrilha é uma ação estratégica na divulgação de idéias. Ele é 

fundamental para a circulação de opiniões independentes.  

Partindo da insatisfação com as mídias corporativas, comprometidas somente com o 

interesse do capital, essa estratégia procura oferecer uma maneira de pensar a função da 

comunicação. O marketing de guerrilha é um expoente potencial de expressão criativa. A 

importância do novo e do ousado é o que leva a pesquisar quais as estratégias que se fazem 

presentes nas ações do CrossFox.  

Para dar encaminhamento a esta pesquisa, foram analisadas as ações de marketing de 

guerrilha utilizadas pela empresa automobilística Volkswagen na campanha do CrossFox. 

Empresa que com inovação e criatividade usa armas eficazes para combater os “exércitos 

convencionais”, isto é, uma empresa que faz uso dos meios tradicionais e não-tradicionais de 

comunicação para divulgar seus produtos. 
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As ações destacadas caracterizam-se por serem discretas, como um “burburinho” na 

sociedade, e, de maneira sutil, conquistam facilmente a confiança do público-alvo. São 

técnicas que enfraquecem as defesas dos consumidores, atualmente bombardeados pela 

publicidade convencional, fazendo-os acreditar que suas decisões por determinados produtos 

estão sendo realizadas sem nenhuma indução. E é através do estudo exploratório das ações 

selecionadas que será possível definir quais são as estratégias de guerrilha presentes na 

campanha selecionada. 

A escolha da campanha do CrossFox para este trabalho se deve ao interesse provocado 

pelo alto nível de originalidade e ousadia nas ações realizadas. Com ineditismo, inteligência e 

criatividade, as ações foram conquistando a atenção das pessoas e gerando divulgação em 

meios de comunicação de todo o país e do exterior; revelando a contemporaneidade e o 

caráter inovador da marca. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As menções teóricas utilizadas como base para o desenvolvimento deste estudo 

remetem aos seguintes temas: Marketing, Marketing de Guerrilha e Estratégias. 

Esses referenciais sustentam a pesquisa no sentido de buscar a compreensão sobre as 

estratégias presentes na campanha de guerrilha, de forma a contribuir para o alcance dos 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

 

2.1 MARKETING 

 

O marketing tem sido definido de várias maneiras diferentes. Ele pode ser conceituado 

como uma função gerencial, como um processo social e até mesmo como uma orientação da 

administração.  

Para Kotler: 

  
marketing não é uma arte de descobrir maneiras inteligentes de descartar-se do que 
foi produzido. Marketing é a arte de criar valor genuíno para os clientes. É a arte de 
ajudar os clientes a tornarem-se ainda melhores. As palavras-chave dos 
profissionais de marketing são qualidade, serviço e valor (KOTLER, 2003, p.10). 

 

Ou, em uma definição mais detalhada: 
 

marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, 
define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que 
mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, 
serviços e programas adequados para servir a esses mercados selecionados e 
convoca a todos na organização para pensar no cliente e atender ao cliente 
(KOTLER, 2003, p.11). 
 

Em síntese, o marketing transforma as necessidades das pessoas em oportunidades que 

geram lucros para as empresas. Ele é a resposta para a competição das empresas em diversas 

bases quando se pretende atingir o alvo. Enfim, é um processo que objetiva a construção de 

relações duradouras. E, conforme Kotler, citado por Ries e Trout1 (1986, p.2), “marketing é 

uma atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos através de um processo 

de troca”.  

A prática do marketing está ligada a um constante exercício de criatividade. Isso 

porque criatividade para empresas é sinônimo de resolução de conceitos, ela é extremamente 

importante na busca de novas idéias, principalmente quando se trata de empresas que 

concorrem com outras no mercado. 
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Segundo Dualibi e Simonsen (2000, p.2) “toda a empresa é a solução criativa para 

uma angústia gerada por um problema”. A criatividade sempre surge através de uma aflição, 

de um problema que precisa ser resolvido, de um conflito. As soluções criativas aparecem 

então como resultado da liberação de energias necessárias para banir essa angustia. 

Sendo assim, o marketing de guerrilha se utiliza das estratégias das guerrilhas para 

oferecer soluções criativas. Pois, conforme Levinson (1989, p.9), o “marketing de guerrilha é 

um método que utiliza as mais recentes estratégias de guerrilha no campo do marketing, para 

planejar, lançar e manter a maior ofensiva mercadológica possível; seu objetivo é transformar 

clientes potenciais em consumidores reais, e investimentos de marketing em lucros”.  

 

 

2.1.1 Marketing de Guerrilha 

 

O marketing de guerrilha é a utilização criativa de determinadas ferramentas. Através 

dele são utilizadas estratégias pouco convencionais e extremamente flexíveis. Os princípios 

desse tipo de marketing, até 1984, eram conhecidos apenas por um grupo seleto de pessoas 

que mantiveram em segredo essa informação. Logo, Jay Conrad Levinson, autor do conceito 

de Marketing de Guerrilha, revelou esse segredo em seus vários livros publicados no mundo 

inteiro – Guerrilla Marketing Attack (1982), Marketing de Guerrilha (1989), Excelência no 

Marketing de Guerra (1994), Marketing na Guerrilha com Armas Online (1998), Criatividade 

de Guerrilha (2004), entre outros.  

A partir disso, a publicidade cresceu e agora necessita mais do que nunca do suporte 

das diversas mídias alternativas. Para Telles (2006, p.73) “uma dessas novas fórmulas é o 

marketing de guerrilha, que tem como principal proposta fazer um barulho diferente dos 

outros”. Uma boa ação de guerrilha tem como função encontrar lugar no mercado 

congestionado de informações e posicionar a sua marca ali, de forma a chamar e cativar a 

atenção do consumidor. 

Para isso, o marketing de guerrilha é ousado, ágil e surpreendente ao mesmo tempo. 

Ele gasta muito menos dinheiro do que as grandes campanhas consomem com o uso das 

mídias tradicionais, pois se utiliza de mídias de baixo custo. Além disso, a resposta obtida é 

muito mais rápida, gerando muitas vezes alta repercussão em mídia espontânea por causa do 

seu ineditismo. 

Um exemplo interessante aconteceu em Nova York quando, por volta de oito mil 

carteiras foram espalhadas nas calçadas de Manhattam. Ao invés de dinheiro, cheques ou 
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documentos, os curiosos de Nova York encontraram dentro das carteiras um cartão com uma 

mensagem e o endereço do site CharityCounts.com, criado para receber doações para 

instituições de caridade. 

Ainda, em setembro de 20055, a Unilever doou 2,6 milhões de dólares em produtos de 

limpeza e bebidas para as vítimas do furacão Katrina, que assolou a região de Nova Orleans, 

Estados Unidos. E, na mesma época, a Sopas Campbell também ofereceu 2 milhões de 

dólares em produtos e ainda incentivou seus funcionários a doar também. As ações das duas 

empresas podem ser enquadradas na categoria de marketing de guerrilha, porque, além de 

gerarem boca-a-boca positivo para a marca, ganharam mídia espontânea. 

Outro exemplo aconteceu em São Paulo. Em vez de distribuir um folheto no semáforo 

e concorrer com dezenas de outros lançamentos imobiliários que são empurrados aos 

motoristas diariamente, as Construtoras e Incorporadoras Gafisa e Atlântica Residencial 

resolveram inovar para promover o condomínio Villaggio Panamby, no bairro do Morumbi, 

em São Paulo: distribuíram mudas de plantas. Ao todo, eram 25 mil mudas de uma espécie de 

planta que pode ser encontrada no bosque de Mata Atlântica localizado dentro do 

condomínio. Junto com a muda, apenas uma sutil menção ao empreendimento. 

Para Olamendi, 

 
el reto [del marketing de guerrilla] es alcanzar un mayor número de clientes con un 
presupuesto bien empleado, con una gran idea que no solo cumpla el objetivo de 
comunicar el mensaje, sino como un vírus que se expanda y se convierta en una 
buenísima história que contar6 (OLAMENDI, 2007, p.4). 
  

O que o autor quer dizer é que o objetivo deste tipo de marketing, além de captar a atenção 

dos consumidores, é chamar a atenção dos influenciadores e líderes de opinião e, desse modo, 

conseguir que eles comentem a idéia para, assim, produzir o maior barulho possível. No 

entanto, “hoje, para atrair a atenção do público-alvo, a mensagem tem uma luta difícil pela 

frente, que acontece na disputa da atenção das pessoas a quem ela quer ‘falar’” (PREDEBON, 

2004, p.106).  

O Marketing de Guerrilha, também conhecido como ação contestatória, é, portanto, a 

utilização de maneiras não convencionais de executar ações de marketing com orçamentos 

baixos. “A guerra de marketing é uma tentativa de aplicar pensamento militar a problemas de 

marketing” (RIES e TROUT1, 1986, p.31). 

                                                 
5 Artigo publicado no site do Mundo do marketing – http://www.mundodomarketing.com.br 
6 “O objetivo [do marketing de guerrilha] é alcançar um maior número de clientes com um orçamento bem 
empregado, com uma grande idéia que não só cumpra o objetivo de comunicar a mensagem, senão como um 
vírus que se expanda e se torne uma ótima história para contar”. 



 19

De acordo com Levinson: 
 

A VANTAGEM ÓBVIA de se tomar a ofensiva é que ela lhe dá mais controle 
do que você poderia ter na defensiva. Quando você está no ataque, seus 
concorrentes precisam reagir à sua ofensiva, em vez de seguirem com os 
próprios planos; portanto, eles são guiados pelo seu plano (LEVINSON, 1989, 
p.89). 
 

Segundo Ries e Trout2 (1986, p.4), “para ter sucesso hoje em dia, uma empresa precisa 

ser orientada para o concorrente”. É preciso que a empresa procure os pontos fracos do mesmo 

e lance seus ataques de marketing contra ele. Um exemplo disso aconteceu quando a Digital 

Equipment Corporation explorou a fraqueza da IBM em computadores pequenos e, assim, 

ganhou milhões no negócio de computadores pessoais. Além desse, outros casos existem; como 

o da Pepsi, que tirou proveito de seu sabor mais doce para desafiar a Coke no mercado 

altamente concorrido de refrigerantes de cola. 

Na maioria das vezes, os concorrentes reagem de forma exagerada ao ataque. Alguns 

reduzem preços que lhes afetam negativamente os lucros, mudam estratégias criativas no meio 

do caminho e até mesmo são capazes de usar esquemas de marketing que somente atraem a 

atenção do público para suas ofertas, sem que haja aumento nas próprias despesas de marketing. 

Mas Levinson (1989, p. 89) diz que “um objetivo não declarado do ataque com 

marketing de guerrilha é eficiência no custo”. Esse objetivo é alcançado quando o marketing é 

ativo e comprometido em todas as frentes. E, geralmente, as empresas que atacam com 

marketing de guerrilha forçam seus concorrentes a cometerem erros táticos. Uma ação 

contestatória, ao contrário de outros eventos competitivos, é uma demonstração permanente de 

força e agressividade. Ela desestabiliza a concorrência até que ela também lance um ataque 

similar. 

Para isto, Levinson (1989) afirma que o marketing de guerrilha é composto por quatro 

componentes: selecionar as armas, planejar a estratégia, criar um calendário de marketing e 

lembrar o credo de sete palavras7.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Credo de sete palavras: comprometimento, investimento, perseverança, confiança, paciência, sortimento e 
seqüência. 
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Quadro 01 - Componentes do marketing de guerrilha. 

Selecionar as armas 

Planejar a estratégia 

Criar um calendário de marketing 

Lembrar o credo de sete palavras 
Fonte: autora do trabalho. 

 

Para se ter eficácia na ação, é preciso selecionar apenas as armas apropriadas para o 

negócio e que possam ser usadas adequadamente. Utilizá-las da maneira mais inteligente 

possível é uma das formas mais eficazes de montar um ataque. Logo, ao planejar a estratégia, 

Levinson (2007), em entrevista ao Mercado Competitivo8, sugere que “primeiro – elabore um 

plano simples e objetivo. Depois – faça este plano acontecer. Sem uma dessas coisas, o 

marketing não será durável ou tampouco um sucesso”. Portanto, deve-se ter em mente algo 

claro e compreensível. 

Após estes passos, é necessário criar um calendário de marketing relacionando as 

atividades de marketing em que se está empenhado com o tempo de duração das mesmas. Com 

o término da ação, será possível destacar as forças e as fraquezas do planejamento nesse período 

e tirar proveito disso para a realização do próximo calendário, eliminando táticas que 

fracassaram e reforçando as estratégias que deram bons resultados. 

E, para finalizar, o último componente do marketing de guerrilha é lembrar o credo de 

sete palavras para a vitória: comprometimento, investimento, perseverança, confiança, 

paciência, sortimento e seqüência. Para Levinson (1989, p.50), “guerrilheiros de marketing 

devem memorizar essas palavras. Ainda mais importante, devem acreditar nelas com uma 

intensidade de sentimento que faça de cada palavra uma natureza”. É preciso que todo 

guerrilheiro confie suficientemente em cada idéia expressa pela palavra, para permitir que ela 

oriente suas decisões e, conseqüentemente, suplante seus concorrentes em todas as 

oportunidades tendo uma base sólida em tempos conturbados.    

Segundo Telles (2006, p.76) “o marketing de guerrilha será uma ferramenta de 

comunicação obrigatória no futuro”. Pois, 

 
à medida que o volume de propagandas aumentou as mensagens publicitárias 
tornaram-se um ‘papel de parede’. Os anúncios nos cercam desde bem cedo pela 
manhã até tarde da noite. Não é apenas o volume de propagandas que vai contra sua 
eficácia, é também o número de diferentes mensagens às quais um indivíduo é 
exposto (RIES e RIES, 2002, p.30). 

                                                 
8 Mercado Competitivo é um site brasileiro de informação e conhecimento - www.mercadocompetitivo.com.br 
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Portanto, as empresas que quiserem deixar a sua marca gravada na mente e no coração dos 

consumidores vão ter que buscar alternativas para as mídias convencionais. Clauzewitz9, 

citado por Ries e Trout2 (1986, p.8), aconselha a que “mantenha sempre suas forças 

concentradas e na melhor forma possível. Essa é a idéia principal. Antecipe-se a todos o 

quanto mais puder”. 

Para Kotler (2003, p.98) “as empresas enfrentam um dilema. Se não inovarem, 

perecem”. Dentro da mesma idéia, Drucker, citado por Dualibi e Simonsen (2000, p.14), 

afirma que a inovação é mais do que um novo método, é uma nova visão do universo, muito 

mais de risco do que de acaso ou de certeza. E César (2000, p.161) ainda afirma que “inovar é 

transformar ou agregar novos valores aos antigos”. 

Peralta (2006, p.130) diz que “num tempo quando os produtos e os seus diferenciais 

estão cada vez mais parecidos, muitas vezes quem acaba estabelecendo uma diferença entre as 

marcas é a comunicação”. A distinção entre as marcas se dá através dos novos significados 

que a comunicação encontra para aqueles produtos que até então possuem a mesma 

funcionalidade. Significados esses que, veiculados na mídia, tornam os produtos novos ao 

olhar do consumidor.  

Quando se fala em mídia, invariavelmente, o pensamento se dirige aos meios 

tradicionais e isso significa investir muito dinheiro. Porém, Ribeiro (2003, p.160) destaca que 

“o que existe e, muitas vezes, está ao nosso alcance são oportunidades de divulgação de 

produtos ou marcas usando meios não-convencionais e até mesmo sem custos”. E, Godri 

(1994, p. 45) diz que “as boas idéias possuem uma elegante simplicidade”. Essas idéias, 

inesperadas, inéditas e que não seguem tendências são a base do marketing de guerrilha. É 

com elas que se consegue alto impacto nos consumidores. Pois, “a melhor abordagem para 

viver nesta nossa sociedade saturada de comunicação é simplificar a mensagem da melhor 

forma possível” (RIES e TROUT, 1996, p.6). 

Os objetivos de marketing são a descrição da situação futura almejada. Eles são os 

resultados que se pretende atingir e, portanto, devem ser orientados para resultados 

específicos, mensuráveis, hierarquizados e consistentes. É necessário pensar cada um deles 

com clareza e muito cuidado para, posteriormente, traçar as estratégias e táticas de marketing 

que permitirão alcançar esses objetivos delimitados.  

 

 

                                                 
9 General prussiano do século XIX. “Filósofo da guerra e militar reformista prático, um homem de ação, um 
crítico da sociedade em que viveu, um filho do Iluminismo” (TORQUATO, 2004, p.239). 
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De acordo com Bethlem: 
 

analisando recursos e circunstâncias, chega-se aos objetivos, e, analisando 
exeqüibilidade, adequação e aceitação dos objetivos e reexaminando recursos e 
circunstâncias, chega-se a estratégias propostas (BETHLEM, 2002, p.27). 
 

Essas estratégias de marketing são um conjunto de movimentos que a empresa realiza 

em direção ao futuro. Elas são o caminho a ser seguido para chegar aos objetivos 

anteriormente traçados. Kotler (2003, p.63) afirma que “estratégia é o adesivo por meio do 

qual se constrói e fornece proposição de valor consistente e diferenciada ao mercado alvo”. 

Não existe uma estratégia que seja igual à do concorrente; se ela é diferente, mas também é 

imitável, ela é uma estratégia ruim e de nada adianta. 

Segundo Bethlem (2002, p.29), “toda empresa tem uma estrutura de poder, que impõe 

aos demais membros da organização os objetivos que deseja que a empresa persiga, ou 

influencia os membros para que os adote”. Assim, é estabelecida a visão da situação atual do 

negócio pelos membros significativos do mesmo. Logo, são feitas previsões sobre as 

condições que se encontrará no futuro, para determinar os próximos objetivos. Dessas metas 

surgem, então, as prioridades e os desafios a responder e as decisões estratégicas que vão fixar 

o futuro da empresa. 

As estratégias eficazes contêm três elementos essenciais: os objetivos mais 

importantes a serem atingidos, as políticas que orientam a ação e os principais programas de 

ação que levarão ao cumprimento das metas traçadas dentro dos limites estabelecidos. 

 
Como a estratégia determina a direção geral e o foco de ação da organização, sua 
formulação não pode ser considerada como mera geração e alinhamento de 
programas para atingir metas predeterminadas. O desenvolvimento da meta é uma 
parte integrante da formulação de estratégia (MINTZBERG, 2006, p.33).  
 

Além disso, as estratégias lidam com o imprevisível e o desconhecido, portanto é 

necessário construir uma postura forte para que a empresa possa atingir seus objetivos 

independentemente de como forças externas imprevisíveis possam de fato interagir.  

 

 

2.2 ESTRATÉGIA  

 

 O termo estratégia, segundo Lupetti (2007, p.88), “tem sua origem na área militar e 

referia-se à ‘arte do general’ em comandar o exército, com foco em habilidades psicológicas e 

comportamentais”. À medida que o tempo foi passando, essas habilidades passaram a ter 

conceitos gerenciais – administrativos, de liderança, de poder -, seguidos do uso da força para 
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refrear os opositores. Isto é, a estratégia, na área militar, era a forma como os militares 

colocavam em prática as suas habilidades e forças contra seus inimigos. 

 Lupetti (2007, p.88), ainda destaca que “a ligação do termo ‘estratégia’ com o meio 

empresarial foi proporcionada por Von Neumann e Morgenstern, em meados da década de 

1940, com a Teoria dos Jogos. Nela, a estratégia passou a ser um ‘plano completo que 

especifica quais opções serão feitas (pelo jogador) em cada situação possível”. 
 
Foi na década de 80 que a estratégia se tornou uma disciplina gerencial plena. Muitas 
das ferramentas e técnicas primitivas de planejamento estratégico foram substituídas 
por abordagens mais apropriadas e mais fáceis de se colocar em prática. O 
planejamento estratégico evoluiu de uma arte praticada por especialistas para tornar-se 
parte integrante e normalmente aceita do trabalho de todos os gerentes de linha. O 
resultado foi uma redução das equipes de planejamento, porém, em muitas 
organizações, houve um aumento da importância do planejamento estratégico 
(MONTGOMERY, Cynthia; PORTER, Michael, 1998, p. XI). 

 
Visto que “somente alguém que não tem planejamento estratégico e negligência um inimigo 

será inevitavelmente capturado por outros” (SUN-TZU e SUN-PIN, 2002, p.258). Portanto, as 

empresas tem que aprender como atacar pela frente e pelos flancos sua concorrência, como 

defender suas posições e como e quando fazer uso do marketing de guerrilha. Contudo, também 

precisam de inteligência para prever os movimentos competitivos e, assim, definir o 

planejamento estratégico adequado. 

Conforme Henderson (1998, p. 5), “estratégia é a busca deliberada de um plano de ação 

para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa”. Ou seja, para qualquer 

empresa, a busca é um processo que objetiva a evolução da mesma e, essa busca é a estratégia 

em si. Então, entende-se por estratégia a forma que os executivos de uma empresa devem 

utilizar os recursos - financeiros, humanos e físicos -, com a finalidade de tornar mínimos os 

problemas e elevar ao máximo as oportunidades. Mas, para isto, é necessário o envolvimento 

de toda a organização. 

Uma estratégia boa é aquela que “é uma síntese sem igual de características, design, 

qualidade, serviços e custo” (KOTLER, 2003, p.65). Para ser totalmente eficaz, a estratégia 

deve demarcar uma posição de mercado de vantagem e ser inimitável pela concorrência. Com 

as estratégias é possível determinar como se espera chegar aos objetivos delineados, ou seja, 

quais são as ações que serão empreendidas para conseguir cumprir os objetivos.  

Segundo Penadés (2000, p.91), “la estratégia es un conjunto de objetivos, metas, 

políticas y planes básicos que nos conducen a obtener los fines deseados. La estrategia debe 
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definir en qué negocio está la firma o empresa y qué empresa se desea ser” 10. Parece fácil, 

mas definir em que negócio a empresa se encontra e o que ela deseja fazer é, muitas vezes, o 

que gera maiores confusões e faz com que o cliente não perceba a personalidade da mesma. 

Ohmae (1998, p.76) coloca que “voltar-se para a estratégia significa voltar-se para um 

profundo conhecimento do que significa o produto”. É crucial saber tudo sobre o produto 

antes de traçar uma estratégia, para assim conseguir realizar perguntas certas e estabelecer os 

tipos corretos de metas estratégicas.  Somente conhecendo a fundo o cliente e o produto é 

possível definir as estratégias certas para a sua necessidade. 

Conforme Welsh e Welsh (2005, p.153), “estratégia consiste simplesmente em 

descobrir a grande idéia, definir uma trajetória geral, incumbir as melhores pessoas de 

desbravá-la e então partir para a execução, com ênfase implacável na melhoria continua”. 

Para Welsh e Welsh (2005), na vida real a estratégia é muito objetiva e direta, portanto, na 

hora da estratégia é preciso pensar menos e fazer mais para vencer. Ele ainda acrescenta que 

estratégia nada mais é que fazer escolhas claras sobre como competir. “Muito mais eficazes 

são golpes rápidos como o relâmpago, que dependem mais de oportunidades do que de 

músculo” (RIES e TROUT1, 1986, p.33). Não se pode agradar a todos, por isso é necessário 

definir certo o que se quer. E isso é tão importante que Welsh e Welsh (2005, p.156) dizem 

que “as estratégias, se forem orientadas para a direção certa e caso sejam bastante 

abrangentes, não precisam mudar com freqüência, sobretudo se forem revigoradas por novas 

iniciativas”.  

Além disso, 
 

ao pensar em estratégia, pense em descomoditização. Tente desesperadamente criar 
produtos e serviços diferenciados para reter os clientes com a sua cola. Recorra à 
inovação, tecnologia, processos internos, serviços ou qualquer outra coisa que 
contribua para a sua singularidade (WELSH e WELSH, 2005, p.157). 
  

Se as pessoas seguirem este conselho é muito provável que consigam sucesso mesmo 

cometendo alguns erros eventuais, pois para criar uma estratégia competitiva que funcione é 

preciso criar uma grande idéia que vença a concorrência. 

  
No caso específico da gestão da comunicação, o termo ‘estratégia’ será entendido 
como ações planejadas e executadas a partir da análise ambiental interna e externa, de 
análise dos pontos fortes e fracos da organização, das ameaças e das oportunidades do 
mercado, do diagnóstico de comunicação, dos públicos envolvidos, dos objetivos de 
comunicação determinados e dos posicionamentos estratégico e específico da gestão 
da comunicação (LUPETTI, 2007, p.89). 
 

                                                 
10 “A estratégia é um conjunto de objetivos, metas, políticas e planos básicos que nos levam a obter os fins 
desejados. A estratégia deve definir em que negócio está a firma ou empresa e que empresa se deseja ser”. 
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O posicionamento definido por Kotler (2006), citado por Lupetti (2007), sugere “a ação 

de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do 

público-alvo”. Como resultado disso acontecerá a criação de uma razão convincente para que o 

consumidor compre determinado produto ou até mesmo mude de marca. Razão essa que pode 

estar ligada aos atributos, benefícios, à aplicação ou uso, ao usuário, ao concorrente, à categoria 

de produtos e ainda à qualidade e ao preço. 

O posicionamento começa com o produto, mas o que deve ser de fato trabalhada é a 

mente dos consumidores potenciais. “As batalhas de marketing são combatidas dentro da 

mente. Dentro de sua própria mente e da de seus clientes em perspectiva, todos os dias da 

semana” (RIES e TROUT2, 1986, p.35). Pois, o “posicionamento é aquilo que as pessoas retêm 

na mente a respeito de determinada empresa, produto ou pessoa” (LUPETTI, 2007, p.72). Este, 

segundo Lupetti (2007, p.73), “pode ser considerado uma forma de diferenciação e pode ser 

aplicado – é importante ressaltar – tanto na organização (posicionamento estratégico) quanto em 

marcas de produtos e serviços (posicionamento específico)”. Ao ser aplicado na organização, 

isto é, o posicionamento estratégico, retrata a forma pela qual a empresa deseja ser vista como 

instituição; qual a imagem que ela quer passar, qual sua identidade no mercado. Porém, o 

posicionamento específico vai depender do produto, do público-alvo e dos objetivos específicos 

da comunicação mercadológica, integrando-os ao posicionamento estratégico. 

O principio básico do posicionamento, de acordo com Lupetti (2007, p.74), “é a 

percepção que as pessoas têm sobre determinada empresa, produto ou pessoa diante dos 

concorrentes”. A percepção do posicionamento começa sempre com o consumidor, a partir de 

análises sobre o que ele pensa será possível determinar metas a serem alcançadas e caminhos a 

serem modificados visando à melhoria e o fortalecimento da imagem atual da empresa. 

O primeiro passo para criar um bom posicionamento é identificar onde se está para, 

assim, visualizar a posição da marca frente aos concorrentes, em relação aos atributos 

considerados importantes para a decisão de compra do consumidor. Assim como afirmou Sun-

Tzu11 (2006, p.52), “conoce a tu enemigo y a ti mismo; así, en cien batallas jamás correrás el 

menor peligro”12. É necessário analisar bem a situação para depois poder partir para a ação. E, o 

segundo, é definir para onde se quer ir, ou seja, definir, efetivamente, o posicionamento. “O 

                                                 
11 General-filósofo. Seu documento foi escrito em chinês há mais de 2.500 anos. É um livro sobre a arte da 
guerra, com 13 capítulos. Trata da preparação dos planos, da guerra efetiva, da espada embainhada, das 
manobras, da variação de táticas, do exército em marcha, do terreno, dos pontos fortes e fracos dos inimigos e 
dos exércitos. 
12 “Conhece o teu inimigo e a ti mesmo; assim, em cem batalhas jamais correrás o menor perigo”. 
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‘approach’13 básico do posicionamento não é criar alguma coisa de novo e diferente, mas 

manipular o que já está lá dentro da mente e realinhavar as conexões que já existem” (RIES e 

TROUT, 1996, p.4). 

Portanto, a formulação de uma estratégia deve levar em conta fatores como a 

disponibilidade de recursos financeiros, as atitudes perante aos riscos, a capacidade de 

organização e o relacionamento com os parceiros da empresa, além do posicionamento que a 

empresa quer ter na mente do seu público-alvo. Pois, o desenvolvimento de estratégias eficazes 

na comunicação mercadológica requer que sejam planejadas ações para cada público envolvido, 

isto é, para a força de vendas, para os intermediários, para os influenciadores, para os 

consumidores finais e para os consumidores empresariais. 

 

 

2.2.1 Estratégias de Campanhas 

 

 Lupetti (2007, p.105), ressalta que “muitos confundem estratégias de campanhas com 

mídias e veículos, ou ainda com tipos de campanhas”. Porém, as estratégias de campanhas são 

as ações que deverão ser planejadas e executadas partindo do tipo de campanha e de algumas 

informações determinadas, já definidas em função de análises realizadas anteriormente, dos 

objetivos previamente delimitados, das metas traçadas e do posicionamento dado ao produto ou 

serviço. Dependendo disso, é que serão escolhidas as estratégias. 

 

Quadro 02 - Estratégias de Campanhas.

De informação 

De testemunho 

De comparação 

De humor 

Ofensiva 

De defesa 

Indiferenciada 

De posicionamento / reposicionamento 
     Fonte: autora do trabalho. 
 

                                                 
13 Approach é uma palavra em inglês que significa abordagem. 
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A estratégia de informação se caracteriza pela prioridade que dá as informações de um 

produto ou uma empresa. Segundo Lupetti (2007, p.105), “é utilizada, em geral, no lançamento 

de um produto novo ou inédito, mas também pode ser usada quando o produto for reformulado 

ou sofrer alguma alteração em sua embalagem”. Resumindo, essa estratégia informa algo sobre 

o produto. 

A estratégia de testemunho é comumente utilizada para dar credibilidade ao produto, 

pois faz uso de celebridades para trazer bom retorno à campanha publicitária. Já a estratégia de 

humor, como afirma Lupetti (2007), deve ser utilizada com muito cuidado, uma vez que 

depende do público-alvo que vai ser alcançado, dos problemas a serem resolvidos na 

comunicação e do tipo de humor que vai ser trabalhado. Embora seja capaz de atrair o 

consumidor e trazer excelentes resultados, essa estratégia, se não for bem estruturada pode 

encobrir o conteúdo informativo e persuasivo da comunicação. 

Enquanto a estratégia de comparação compara os atributos de um produto aos seus 

concorrentes, sem atacá-los, a estratégia ofensiva se caracteriza pelo ataque ousado ao 

concorrente, visando a sua vulnerabilidade. Para usá-la de forma certa é preciso que se conheça 

a fundo o concorrente-alvo do ataque, suas fraquezas e potencialidades, para assim poder 

oferecer ao consumidor o que aquele não é capaz de proporcionar. Geralmente, é uma estratégia 

utilizada para ganhar participação de mercado de um concorrente maior. 

Logo, a estratégia de defesa é usada pelos líderes de mercado com grande posição 

competitiva. 

  
Os líderes, além de utilizá-la, mantêm constante inovação tecnológica em seus 
produtos. É o caso do sabão em pó OMO perante os concorrentes. Além da estratégia 
testemunhal, OMO utiliza também a estratégia de defesa, quando mostra sua força 
tecnológica nas várias versões do sabão em pó (LUPETTI, 2007, p.107). 
 

Como assegurou Sun-Tzu (2006, p.76), “gracias a la estrategia es que el enemigo 

muestra desconcierto ante cómo defenderse de los expertos en el arte del ataque y tampoco 

comprende el modo en que debe atacar cuando se enfrenta al experto en el arte de la defensa”14.    

A estratégia indiferenciada é recomendada para fixar marcas de empresas ou linhas de 

produtos, como é o caso de água mineral. E, finalmente, a estratégia de 

posicionamento/reposicionamento trabalha a idéia de que os indivíduos não compram produtos, 

e sim, uma solução para um determinado problema. É necessário que se associe a marca a uma 

palavra na mente do consumidor para que nenhum concorrente possa utilizá-la também. 

                                                 
14 “Graças à estratégia é que o inimigo mostra desconcerto perante como se defender dos expertos na arte do 
ataque e também não compreende o modo em que deve atacar quando se enfrenta ao experto na arte da defesa”. 
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Para finalizar, pode-se enfatizar que as estratégias de campanha, de acordo com Lupetti 

(2007, p.107), “não são predeterminadas. Elas dependem dos objetivos da comunicação e 

podem e devem explorar a criatividade”.   

 

 

2.2.2 Estratégias de Guerrilha 

 

Bem como as estratégias de campanha, as estratégias de guerrilha abusam da 

criatividade para realizar ataques certeiros e eficazes. Segundo Porter (1998, p.11), “a 

essência da formulação da estratégia é lidar com a competição”. O objetivo estratégico é 

sempre encontrar uma posição no lugar onde a empresa possa melhor se defender contra os 

concorrentes. E, segundo Sun Tzu (2006, p.27), “cuando tu enemigo se concentre, prepárate 

para ofrecerle batalla; cuando se fortalezca, evítalo”15. Porém, apesar de ser importante levar 

em consideração a competição, não se deve colocá-la em primeiro plano; o primeiro lugar 

deve ser sempre da estratégia. “Uma boa estratégia de marketing é a que prevê o contra-

ataque do concorrente” (RIES e TROUT1, 1986, p. 159). Como ressaltou Sun Tzu, citado por 

Ohmae (1998, p.68), “a estratégia mais inteligente na guerra é aquela que lhe permite atingir 

seus objetivos sem ter que lutar”, pois “todos os ataques em marketing de guerrilha devem 

começar com uma estratégia clara e compreensível” (LEVINSON, 1989, p.91). 

Assim sendo, segundo Ries e Trout2 (1986), as principais estratégias ou princípios de 

guerrilha são: concentrar-se em um nicho ou segmento de mercado, nunca agir como um 

líder, e abandonar uma posição se a batalha se vira contra sua empresa. 

 

Quadro 03 – Estratégias de Guerrilha 

Concentrar-se em um nicho ou segmento de mercado 

Nunca agir como um líder 

Abandonar uma posição se a batalha se vira contra a sua empresa 
Fonte: autora do trabalho. 

 

A primeira estratégia revela que é importante encontrar um segmento de mercado 

pequeno para defender, ou seja, um nicho que possa ser pequeno em quanto ao aspecto 

geográfico, ao volume ou em outro aspecto que seja complicado para uma grande empresa 

                                                 
15 “Quando teu inimigo se concentre, prepara-te para oferecer-lhe batalha; quando se fortaleza, evita-o”. 
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atacar. Com isto, a guerrilha procura diminuir o tamanho do campo de batalha para obter uma 

superioridade de força e, desse modo, a empresa possa tornar-se líder nesse espaço. 

 
Raramente você lê a respeito de empresas que afundaram porque o mercado em que 
se concentravam era muito pequeno. Por outro lado, com freqüência você lê sobre 
empresas estraçalhadas por excesso de expansão, empresas que lançaram produtos 
demais, em mercados demais, em área geográfica grande demais (RIES e TROUT2, 
1986, p.82). 
 

Um exemplo disso, citado por Ries e Trout2 (1986), aconteceu na década de 30; 

quando a Packard16 introduziu o Packard Clipper, uma versão mais barata de um carro de 

alto preço. Os carros baratos foram vendidos, mas os caros não. O Clipper foi o principal 

motivo pelo qual a marca Packard sumiu da história automotiva. 

Outra estratégia básica é nunca agir como um líder, sem importar quanto sucesso a 

empresa alcance. As guerrilhas eficazes operam com formato e intensidade diferentes às 

estratégias dos líderes de mercado. Enquanto as grandes empresas se preocupam com levar 

poucos empregados para fora da empresa para lutar com a concorrência, as guerrilhas devem 

explorar essa fraqueza levando a mais alta percentagem possível de seu pessoal para a linha 

de fogo. “As guerrilhas devem resistir à tentação de fazer organogramas formais, descrições 

de cargo, planos de carreira e outros hábitos das grandes organizações, como um pesado 

quadro de assessores” (RIES e TROUT2, 1986, p.84). 

Além destas, outra estratégia formidável é abandonar uma posição se a batalha se vira 

contra a sua empresa; é preciso estar preparado para fugir do confronto quando a batalha se 

volta em contra. Conforme Che Guevara17, citado por Ries e Trout2 (1986), “uma guerrilha 

não dispõe de recursos para gastar em uma causa perdida. Ela deve ser rápida em desistir e 

passar adiante”. 

Contudo, existem dois tipos principais de guerra de marketing: a guerra ofensiva e a 

guerra defensiva. E, para cada um deles, Clauzewitz destaca mais algumas estratégias de 

guerrilha. “Em verdade, a estratégia ofensiva é exatamente a mesma que a defensiva, exceto 

que é exatamente oposta. As duas estão tão intimamente relacionadas que é difícil separá-las” 

(RIES e TROUT2, 1986, p.53). 

 

 

                                                 
16 Packard Motor Car Company era uma empresa automotiva de Detroit, no estado de Michigan, nos Estados 
Unidos. 
17 Um dos mais famosos revolucionários marxistas da história. Foi considerado pela revista norte-americana 
Time Magazine umas das cem personalidades mais importantes do século XX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Time
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Quadro 04 - Estratégias de guerra ofensiva. 

A consideração principal é a força da posição do líder 

Encontre uma fraqueza na força do líder e ataque esse ponto 

Lance o ataque em uma frente o mais estreita possível 
 Fonte: autora do trabalho. 

 

Uma das estratégias de guerra ofensiva é respeitar que a consideração principal é a 

força da posição do líder. Este é exatamente o mesmo principio que o da guerra defensiva, 

porém, é muito mais fácil a empresa líder se focalizar a si mesma do que as outras empresas 

focalizarem sua atenção na líder; já que é necessário considerar os pontos fortes e fracos, a 

qualidade do produto, a força de vendas, a política de preços, a distribuição. A ênfase deve ser 

em destruir a moral do oponente, mas, “nunca se esqueça de que a guerra de marketing é um 

exercício mental, tendo como campo de batalha a mente humana. Todas as operações 

ofensivas devem ser dirigidas a esse alvo” (RIES e TROUT2, 1986, p.55).  

A segunda estratégia é encontrar uma fraqueza na força do líder e atacar esse ponto. 

Isto é, encontrar uma fraqueza na força deste e não uma fraqueza do mesmo. Pois, algumas 

vezes os líderes têm pontos fracos que são precisamente pontos fracos e não uma parte 

inerente à sua força. 

Em terceiro lugar, encontra-se a estratégia de que o ataque deve ser lançado em uma 

frente o mais estreita possível. “Preferivelmente com um único produto. A ‘linha completa’ é 

um luxo que somente as líderes podem ter. A guerra ofensiva deve ser feita com linhas 

estreitas, tão perto de produtos únicos quanto possível” (RIES e TROUT1, 1986, p.57). Visto 

que, quando se ataca em uma frente apertada está se juntando forças para conseguir 

superioridade local. 

Então, a guerra ofensiva é para o segundo e terceiro jogadores de um determinado 

nicho, não para o líder. Os princípios de defesa e ataque são praticamente os mesmos, apenas 

em direções opostas. Enquanto o líder se defende, seus grandes concorrentes procuram minar 

suas posições e ganhar uma maior fatia do mercado. 

 

Quadro 05 – Estratégias de guerra defensiva. 

Somente o líder de mercado deve considerar a defesa 

Ter coragem para atacar-se a si próprio 

Os fortes movimentos competitivos devem ser sempre bloqueados 
Fonte: autora do trabalho. 
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Na guerra defensiva, também existem três estratégias ou princípios básicos de 

marketing. Segundo Ries e Trout2 (1986, p.43), “todos são fáceis de aprender, mas difíceis de 

pôr em prática”. No entanto, vale a pena estudá-los se o que se deseja é praticar um bom jogo 

de defesa.  

A primeira estratégia parece simples, mas não é. É preciso que somente o líder de 

mercado considere a defesa, porém, nem sempre se encontra uma empresa que não se 

considere a líder. Mas, a verdadeira líder é aquela que lidera na mente dos consumidores. 

Logo, a segunda estratégia mostra que se deve ter coragem para atacar-se a si próprio. 

O defensor tem um ponto forte na mente do cliente em perspectiva devido a sua posição de 

liderança; portanto, a melhor forma de melhorar a sua posição é atacá-la constantemente. Isto 

é, “você fortalece a sua posição introduzindo novos produtos ou serviços que tornem 

obsoletos os já existentes” (RIES e TROUT2, 1986, p.44). É melhor a empresa roubar seu 

próprio mercado do que deixar que outros o façam; por mais que isso signifique sacrificar 

lucros de curto prazo. Isto só protege a participação de mercado, é a arma final numa batalha 

de marketing. 

A próxima estratégia defensiva é que os fortes movimentos competitivos devem ser 

sempre bloqueados. 

 
A maioria das empresas têm somente uma chance de vencer, mas as líderes têm 
duas. Se uma líder perde uma oportunidade de atacar-se, ela muitas vezes pode 
recuperar-se copiando o movimento competitivo. Mas a líder precisa recuperar-se 
com rapidez antes que a atacante se firme (RIES e TROUT2, 1986, p.46). 
 

Contudo, muitos líderes se recusam a bloquear porque seus egos atrapalham. Eles ainda 

golpeiam o desenvolvimento do adversário, até que seja muito tarde para salvar a situação.  

Segundo Ries e Trout2 (1986, p.46), “o bloqueio funciona bem para um líder por causa 

da natureza do campo de batalha”. Pois, a guerra acontece dentro da mente de um cliente 

potencial; e leva tempo para que um atacante provoque uma impressão na mente. Geralmente 

há bastante tempo para que o líder se proteja. Mas, esperar pra ver o que acontece é perigoso. 

De repente é muito tarde para entrar no novo jogo. 

Portanto, este é o tipo de guerra que o líder de mercado deve travar. O líder é líder, 

não tem a quem atacar, então deve estar pronto para se defender dos ataques daquelas 

empresas que querem tornar-se líderes; às vezes isso significa atacar a si próprio.

Além destes tipos de guerra, também existe a guerra de flanqueamento18. A rigor, um 

ataque de flanco poderia parecer com a guerra ofensiva, mas não é bem assim. Neste tipo de 

                                                 
18 Flanqueamento significa ataque ou defesa pelos flancos, isto é, pelos lados. 
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ataque, a intenção da empresa é abrir uma nova frente no campo de batalha, um novo nicho de 

mercado. Isto é, criar novos produtos e estratégias de produto. 

Para Ries e Trout  (1986, p.66), “o flanqueamento é a maneira mais inovadora de 

combater uma guerra de marketing”. Tanto no sentido de marketing como militar, este tipo de 

operação é um movimento ousado e, por isso, é a melhor esperança para conseguir uma 

grande vitória. Porém, ele exige conhecimento dos princípios envolvidos e capacidade para 

visualizar como a batalha se desenrolará depois que o ataque for lançado. 

2

 

Quadro 06 – Estratégias de guerra de flanqueamento. 

Um bom movimento de flanqueamento deve ser feito em uma área incontestada

A surpresa tática deve ser um elemento importante do plano 

A perseguição é tão crítica quanto o próprio ataque 
 Fonte: autora do trabalho. 

 

A estratégia inicial é entender que um bom movimento de flanqueamento deve ser 

feito em uma área incontestada. “Um movimento de flanqueamento não exige 

necessariamente um produto novo, diferente de qualquer coisa no mercado. Mas é preciso 

haver algum elemento de novidade ou exclusividade. O cliente em perspectiva deve colocar 

você em uma nova categoria” (RIES e TROUT , 1986, p.67). 2

Para lançar um ataque de flanco apropriado, é preciso que a empresa seja a primeira a 

criar e ocupar um segmento diferente. Do contrário, apenas seria um ataque ofensivo contra 

uma posição defendida. Portanto, a habilidade de flanqueamento exige antevisão excepcional. 

O segundo princípio define que a surpresa tática deve ser um elemento importante do 

plano, já que ela tende a desmoralizar a concorrência.  “Os movimentos de flanqueamento de 

maior sucesso são os totalmente inesperados. Quanto maior a surpresa, mais tempo levará o 

líder para reagir e tentar encobrir-se” (RIES e TROUT2, 1986, p.68). Por isto, a guerra de 

flanqueamento é diferente da ofensiva ou defensiva, quando os ataques são bem esperados. 

A terceira estratégia de flanqueamento coloca que a perseguição é tão crítica quanto o 

próprio ataque. Para Clauzewitz, citado por Ries e Trout2 (1986, p.69), “sem perseguição 

nenhuma vitória pode ter um grande efeito”. No entanto, muitas empresas desistem depois de 

estarem na frente e movimentam recursos de marketing para outras finalidades; algumas 

preferem gastar tempo e esforço protegendo velhos produtos e velhos mercados do que 

reforçar o êxito do produto flanqueado. 
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É considerado que: 
 

As origens do termo estratégia encontram-se na teoria militar, de onde foi adotado, 
significando a utilização do combate para atingir a finalidade da guerra. Para os 
teóricos militares, como Clausewitz, o significado desse conceito era bastante claro. 
A estratégia permitiria a coordenação dos combates entre si, de forma a servir aos 
objetivos da guerra, incluindo o estabelecimento do plano de guerra, seu 
detalhamento em planos de campanhas e a definição de onde, como e quando se 
realizariam os combates e ações específicas que conduziriam aos objetivos. A 
tática, por sua vez, significa a ordenação e a direção do combate propriamente dito 
(DA ROCHA; CHRISTENSEN, 1999, p.247). 
 

As táticas, então, são o detalhamento das estratégias em ações específicas a serem 

realizadas transformando-as em um mecanismo operacional. Elas são a forma como as 

estratégias serão aplicadas, por isso, as táticas são mais específicas e detalhadas. Ries e Trout2 

(1986, p.1), ainda colocam que “as armas podem mudar, mas a guerra em si, conforme 

Clauzewitz [1832] foi o primeiro a notar, baseia-se em duas características imutáveis: 

estratégia e tática”. 

Para Ries e Trout2 (1986, p.4), “tática é uma idéia. Quando você procura uma tática 

está procurando uma idéia”; e essa idéia deve ser competitiva para ter possibilidade de 

sucesso. Isso significa que a tática deve ter um elemento de diferenciação no produto ou 

serviço. Logo, a tática também precisa ser extremamente competitiva em todo o campo de 

marketing e não somente em relação a um ou mais produtos ou serviços. Ries e Trout2 (1986, 

p.156), ainda afirmam que “a consecução de resultados táticos é a meta última e única de uma 

estratégia”. Isto é, se uma estratégia específica não contribui para resultados táticos ela não 

significa nada, não importando o quão brilhante ela tenha sido apresentada.  

Além disso, Ries e Trout (1989, p.156), acrescentam que “uma estratégia grandiosa 

pode ser temerária, inspiradora, audaciosa, corajosa e, ainda assim, um fracasso completo, se 

não colocar as tropas no campo exatamente no lugar certo e no momento certo, a fim de 

realizar taticamente o trabalho”. É imprescindível determinar o lugar adequado de atuação e a 

hora certa para o ataque ser certeiro e taticamente vitorioso. Além de se preparar 

meticulosamente, é importante seguir o principio de Sun Tzu (2006, p.29): “desencadena 

sobre éste [enemigo] el ataque cuando adviertas que no está preparado y avanza rápidamente 

sobre él por donde no lo espere”19.  Pois, nas lutas, cair de surpresa é uma grande vantagem 

para derrotar o inimigo. 

Ries e Trout1 (1986, p.9) todavia afirmam que “as batalhas de marketing são ganhas 

ou perdidas no nivel tático, não no estratégico”, portanto, para atingir o resultado final de 

                                                 
19 “Desencadeia sobre este [inimigo] o ataque quando advertires que não está preparado e avança rápidamente 
sobre ele por onde não o espere”. 
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lucros através do marketing de guerrilha, é necessário que sejam acrescentados alguns aspectos 

táticos específicos às estratégias de guerrilha. Pois, segundo Clauzewitz, citado por Ries e 

Trout2 (1986, p.150), “erramos se atribuirmos à estratégia um poder que seja independente dos 

resultados táticos”. Esses esforços de marketing pouco conhecidos e de grande força de ação se 

resumem, basicamente, em paciência, imaginação, tempo e energia. Pois, para Levinson (1989, 

p.120), “seu ataque terá de ser para valer, com tudo que os guerrilheiros devem fazer, mas não 

necessariamente com grandes investimentos em dinheiro”. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para dar conta dessa proposta de estudo alguns passos metodológicos foram seguidos. 

A pesquisa é de natureza qualitativa exploratória que, segundo Gil (2002, p.41) tem como 

objetivo “o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”. Em pesquisa qualitativa, 

Creswell (2007) informa que as questões de pesquisa podem mudar e ser refinadas à medida 

que o pesquisador descobre o que perguntar e para quem perguntar. Ainda acrescenta: 

 
a pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso significa que o 
pesquisador faz uma interpretação dos dados. Isso inclui o desenvolvimento da 
descrição de uma pessoa ou de um cenário, análise de dados para identificar temas 
ou categorias e, finalmente, fazer uma interpretação ou tirar conclusões sobre seu 
significado, pessoal e teoricamente, mencionando as lições aprendidas e oferecendo 
mais perguntas a serem feitas (WOLCOTT apud CRESWELL, 2007, p. 186). 
 

As pesquisas científicas são guiadas por métodos cujo uso adequado permitirá que as 

análises e sínteses se desenvolvam adequadamente. Para Michel (2005, p. 54), método é um 

“procedimento, um dispositivo ordenado, um procedimento sistemático, utilizado para se 

obter um resultado desejado, por exemplo, uma observação, um dado, uma comparação, uma 

demonstração, etc. Cada área do conhecimento com suas peculiaridades e problemas 

específicos a serem seguidos”.   

Assim, optou-se pelo estudo de caso como método para estudar as estratégias 

presentes nas ações de guerrilha da empresa automobilística Volkswagen para o CrossFox. 

Segundo Chizzotti: 
 

o estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a 
fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la 
analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação 
transformadora (CHIZZOTTI, 2001, p.102). 
 

O estudo de caso consiste no estudo profundo e intensivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Ele é basicamente uma 

investigação empírica sobre um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. 

Michel (2005) sugere que o estudo de caso aconteça em três etapas principais: 1) fase 

exploratória, onde se definem as questões do trabalho; 2) delimitação do estudo, onde se 

definem os aspectos mais importantes para a pesquisa e; 3) análise sistemática e redação do 

relatório, onde serão feitos os levantamentos dos dados, o uso de técnicas e o registro das 

anotações. 
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Andrade (2004, p. 29) informa que “técnicas são conjuntos de normas usadas 

especificamente em cada área das ciências”. Segundo a autora, as técnicas de pesquisa podem 

ser coletadas através de documentação indireta (proveniente de pesquisa bibliográfica e 

documental) e direta (compreende observação, questionários e entrevistas). 

Michel (2005) explica ainda que “o conjunto de técnicas define o método a ser usado 

numa pesquisa. A relação que pode ser estabelecida é que, enquanto o método é a estratégia 

maior, a filosofia de ação, a técnica são a tática, os passos e instrumentos necessários para o 

desenvolvimento do método e, portanto, para o sucesso da pesquisa”. 

Neste estudo optou-se por utilizar a pesquisa bibliográfica com o uso esquematizado 

dos documentos, na tentativa de perceber as estratégias e o posicionamento passado ao 

público-alvo. Também foi utilizada a técnica de documentação direta, por meio de 

questionários enviados ao Marcos Eduardo Semensato Borges de Souza (responsável pelo 

departamento de Propaganda e Marketing da Volkswagem) e a Carol Gouveia (atendimento 

da conta da Volkswagem na agência AlmapBBDO) que não respondeu. 

Questionário, segundo Roesch (2007): 
 

não é apenas um formulário, ou um conjunto de questões listadas sem muita 
reflexão. O questionário é um instrumento de coleta de dados que busca mensurar 
alguma coisa. Para tanto, requer esforço intelectual anterior de planejamento, com 
base na conceituação do problema de pesquisa e do plano da pesquisa, e algumas 
entrevistas exploratórias preliminares (ROESCH, 2007, p. 142). 
 

Resumindo, este trabalho iniciou com uma pesquisa bibliográfica, definiu suas 

questões de pesquisa e partiu para a coleta de dados específicos sobre o tema do estudo em 

questão. Em seguida, realizou-se a descrição das ações selecionadas para identificar as 

principais estratégias envolvidas nas mesmas, bem como o posicionamento que a empresa 

pretendia passar ao público-alvo. Foram identificadas as estratégias de guerrilha utilizadas e 

então confrontadas as estratégias de cada ação. Para finalizar, organizou-se a redação do 

relatório que contém as interpretações e considerações que surgiram durante este estudo. 

 

 

3.1 UNIVERSO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Na concepção de Castro, (1978, p.14) “é crucial saber o momento e o local exato 

onde fazer a observação, a fim de que possamos obter dados tratáveis e que verifiquem nossa 

teoria”, portanto as informações foram levantadas em local preestabelecido: campanha da 

Volkswagen para o CrossFox. 
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O estudo incluiu as ações da Wolkswagen para o CrossFox – Exibição no bondinho 

do Pão de Açúcar, Tirolesa20, Rapel21 e Rafting22. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

O trabalho objetivou analisar as ações da campanha da empresa automobilística 

Volkswagen para o CrossFox. 

- Para descrever cada ação da campanha selecionada, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica e coleta de informações através de vídeos. 

- Para identificar as principais estratégias de marketing envolvidas na campanha, os 

dados foram cruzados com o referencial teórico. 

- Para destacar as estratégias de guerrilha presentes nas ações, realizou-se uma 

sistematização dos dados percebidos durante todo o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 Tirolesa é um tipo de técnica usada para transpor equipamentos ou pessoas entre um ponto e outro. 
21 Rapel é uma atividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de 
paredões e vãos livres bem como outras edificações. 
22 Rafting é a prática de descida em corredeiras utilizando botes infláveis e equipamentos de segurança. 
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4 O CROSSFOX23 

 

A Volkswagen é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, e tem sede 

mundial na cidade de Wolfsburg na Alemanha. Seu nome, traduzido, significa “Carro do 

Povo”, e sua missão de criação consistiu no desenvolvimento de automóveis que pudessem 

ser acessíveis ao trabalhador comum. O Grupo, além da marca Volkswagen, é também 

proprietário das marcas Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat e Skoda. 

No Brasil, é a maior indústria automobilística do país. A marca Volkswagen tem um 

dos principais mercados do Grupo Volkswagen (o primeiro é a Alemanha) e suas vendas 

representam 9,5% do total do grupo em todo o mundo. Maior exportadora do setor 

automotivo e 5ª maior do País, a Volkswagen do Brasil exporta para 50 países das Américas, 

Europa, Ásia e África. 

Apresentado originalmente em outubro de 2003 como carro conceito durante o 

lançamento do Fox duas portas, o CrossFox chegou à rede de concessionárias Volkswagen em 

tempo recorde de 18 meses. Lançado em março de 2005, inaugurou um novo segmento de 

utilitários esportivos; a categoria dos compactos off-roads24. O resultado foi excelente, visto 

que o carro foi muito bem aceito e, assim como o Fox25, assumiu um novo conceito de 

produto: compacto e espaçoso cujo visual entrega o espírito off-road, aventureiro e valente. 

Combinando design de alta categoria com soluções inéditas de conforto, espaço, esportividade 

e versatilidade, e unindo a valentia e o visual imponente de um utilitário esportivo, o carro 

passou a ser altamente desejado por um público de espírito jovem, que precisa de agilidade e 

gosta do que é moderno.  

Com a assinatura “CrossFox. Compacto pra quem vê. Valente pra quem anda”, o 

target26 pretendido são homens e mulheres de 25 a 45 anos que pertencem às classes A e B1. 

São pessoas individualistas e hedonistas, bem informadas sobre carros e que gastam muito 

tempo na escolha. Valorizam igualmente o próprio prazer e status e apreciam tanto os 

atributos funcionais quanto os benefícios emocionais proporcionados por um off-road. 

Também, através de pesquisas e consultas que a Volkswagen realizou, foi detectado que esses 

consumidores são antenados e modernos, valorizam o design, a tecnologia, a dirigibilidade, o 
                                                 
23 As informações iniciais deste capítulo foram retiradas de material enviado aos jornalistas no lançamento do 
CrossFox, e disponibilizado pelo André Rieger, responsável pela área de Assuntos Corporativos e Imprensa da 
Volkswagen. 
24 Off-road é um termo inglês que literalmente quer dizer "fora de estrada" e designa atividades variadas 
praticadas em locais desprovidos de estradas pavimentadas, calçadas ou de fácil acesso e trâmite. (Origem: 
Wikipédia). 
25 Carro da Volkswagen precursor do CrossFox. 
26 Target é o público-alvo determinado. 
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conforto e a imagem pessoal que um veículo incorpora ao seu proprietário. Quem deseja o 

CrossFox é, ainda segundo indicadores de pesquisas, uma pessoa que mistura estilo de vida 

urbano com paixão pela natureza. 

Paulo Sérgio Kakinoff, diretor de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil, 

completa: 

 
Esse segmento de consumidores também quer um carro que, apesar do visual off-
road bastante agressivo, possa ser utilizado normalmente como um veículo urbano 
para uso diário, ágil no transito, fácil de estacionar e com amplo espaço interno. 
Trata-se, enfim, de um carro que adiciona personalidade ao motorista, cria um 
estado de espírito. Ao comprar o CrossFox, o cliente não abre mão do funcional, 
porém valoriza ainda mais o emocional. 
 

Além de satisfazer o desejo de um novo perfil de cliente com este lançamento, a 

Volkswagen rejuvenesceu sua marca e comprovou a sua flexibilidade para produzir 

exatamente o que o cliente quer – com qualidade, conforto e tecnologia na medida certa, a um 

preço que cabe no bolso; já que é o modelo com espírito off-road mais acessível do mercado 

nacional. 

O CrossFox é um Sport Utility Compact27 (SUC), desenhado pela mesma equipe de 

designers que criou o Fox, primeiro carro mundial desenvolvido inteiramente pela 

Volkswagen do Brasil. O seu chassi28 tem como base a plataforma do Pólo, um dos modelos 

Volkswagen de maior sucesso, reconhecido pela sua durabilidade, sofisticação e alta 

tecnologia por ser desenvolvido com ênfase para enfrentar pisos irregulares. Portanto, o 

CrossFox trafega bem tanto no asfalto como no campo, oferecendo conforto, segurança e 

estabilidade; qualidades que fazem muita diferença quando o carro é comparado com seus 

concorrentes diretos. 

 
Do carro conceito à produção em série, o lançamento do CrossFox é uma prova de 
que a Volkswagen está cada vez mais sintonizada com o desejo do cliente, não mede 
esforços para satisfazê-lo e quer ouví-lo cada vez mais. Foi essa proximidade que 
nos indicou uma nova tendência, a dos utilitários esportivos compactos, que agora 
começamos a trilhar com pioneirismo graças ao CrossFox. 
 

A afirmação acima foi feita por Hans-Christian Maergner, presidente da Volkswagen do 

Brasil. E Berthold Krüeger, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil, 

ainda completa: “eles [clientes] nos disseram que o CrossFox é um verdadeiro objeto do 

desejo”. 

                                                 
27 Utilitário esportivo compacto. 
28 Chassi é uma estrutura de suporte. Sua aplicação mais conhecida é em veículos. 
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 Depois da campanha de lançamento e na seqüência da campanha de sustentação, que 

lançou mão dos recursos mais tradicionais, juntos, Volkswagen, Agência AlmapBBDO e 

Maxtreme Atrações Interativas Ltda. realizaram aventuras com o CrossFox. Penduraram o 

carro no Bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e, também, fizeram Tirolesa na 

Pedreira do Dib, Rapel na Cachoeira do Saltão em Brotas e Rafting nas Cataratas do Iguaçu. 

Todas essas ações foram veiculadas no programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, e 

tiveram participação do apresentador Luciano Huck. Ao mesmo tempo, apresentaram 

integração com o site da Volkswagen29 e reportagens na revista Go Outside30, trazendo assim 

ganhos de imagem para o modelo e para a marca.  

 

 

4.1 AÇÃO CROSSFOX NO BONDINHO 

 

 
Figura 01 – Postal do CrossFox no bondinho do Pão de Açúcar. 

Fonte: site da Maxtreme. 

                                                 
29 Site da Volkswagen – www.vw.com.br 
30 Go Outside é uma revista sobre fitness, moda, meio ambiente, equipamentos, saúde e viagens.  



 41

 
Figura 02 – Ação CrossFox no bondinho do Pão de Açúcar. 

Fonte: site da Maxtreme. 
 

No mês de junho de 2005, a Volkswagen do Brasil levou o CrossFox a um dos 

maiores pontos turísticos do país e do mundo. O carro foi suspenso e mantido estático a 310 

metros acima do nível do mar, preso a um cabo de aço secundário utilizado apenas para o 

transporte de cargas, que fica ao lado do cabo por onde passa o tradicional bondinho que 

conduz passageiros, entre os morros do Pão de Açúcar e da Urca, no Rio de Janeiro; um dos 

pontos de maior visibilidade da cidade. O objetivo da ação era exibir o veículo a turistas e 

moradores da cidade e chamar a atenção deles para o lançamento do mesmo. 

Para ficar preso ao cabo de aço o utilitário esportivo compacto passou por algumas 

alterações. A equipe de engenharia da montadora removeu o motor, os componentes 

eletrônicos e toda a parte interna do carro para aliviar o peso. Ainda, instalaram uma barra que 

atravessava do assoalho até o teto e colocaram, na ponta superior, um gancho que fixou o 

sistema de roldanas nos cabos do bondinho, assegurando sua estabilidade. Segundo 
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Pelegrinni31 (2005), técnico do Pão de Açúcar, foi discutido com a técnica da Volkswagen e 

chegou-se a conclusão de que seria mais elegante fazer a sustentação por cima do capô do 

carro. Foi tudo pensado e planejado em função do tempo, clima e do próprio peso do carro. A 

parte disso, também foram realizadas negociações com os administradores do Pão de Açúcar, 

a Prefeitura do Rio de janeiro e a Defesa Civil. Mattos (2005), diretora de Marketing 

Comercial do Pão de Açúcar, ressaltou que “é muito interessante essa parceria pra gente”. Ela 

contou que no início foi um pouco assustadora a proposta de pendurar um carro no bondinho, 

mas, depois de avaliar bem compraram a idéia.  

Essa foi a primeira vez que um veículo automotor foi içado na linha de sustentação do 

bondinho. Segundo o site do Meio&Mensagem32, houve vezes anteriores em que veículos 

foram transportados pelo bondinho até o Morro da Urca, como o carro de Fórmula Indy do 

piloto Mauricio Gugelmin, em julho de 1997. Olival (2005), gerente de Marketing e 

Propaganda da Volkswagen disse que “todo mundo se espanta, a primeira vista ninguém 

acredita que a gente ta fazendo um negócio assim tão maluco”.  

Todo o desenvolvimento do processo coube à equipe de marketing da Volkswagen. A 

agência AlmapBBDO, que atende a montadora, foi responsável pela divulgação e criou um 

anúncio, um spot de rádio e cartões postais que foram distribuídos à rede de concessionárias 

do Rio de Janeiro. Estima-se que pelo menos 64 mil pessoas visitaram o local até o final do 

mês de junho. 

Após o mês de exibição, o apresentador Luciano Huck subiu o Pão de Açúcar a bordo 

do CrossFox e narrou durante o trajeto toda a emoção desta aventura radical no seu programa 

Caldeirão do Huck. Ele lembrou ao público que o Caldeirão do Huck já havia coberto muitos 

fatos interessantes e diferentes, mas que nunca alguém havia “subido” o Pão de Açúcar de 

carro, reforçando que não era um carro qualquer, mas um CrossFox, o mais novo utilitário 

esportivo compacto do mercado. Depois de cruzar o espaço entre os dois picos de um dos 

pontos turísticos mais famosos do Brasil e relatar a sensação de realizar um “passeio” tão 

inusitado, ao descer do carro, já no Pão de Açúcar, Huck lembrou que só o CrossFox chegou 

àquele lugar, a mais de 300 metros de altura, onde nenhum outro off-road ousou chegar. 

O resultado da ação foi primoroso. Teve muita mídia espontânea e foi, inclusive, 

noticiada fora do país. Olival (2005), também destacou que “o efeito disso [a ação] vai ser o 

melhor possível, exatamente porque as pessoas sempre vão estar atentas àquilo que é 

                                                 
31 Todas as citações deste sub-capítulo foram obtidas através do vídeo sobre a ação no bondinho do Pão de 
Açúcar, do Programa Avesso. 
32 Site do Meio&Mensagem – www.meioemensagem.com.br 
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diferente, àquilo que é novo”. Kakinoff (2005), diretor de Vendas e Marketing da 

Volkswagen, acrescenta que “tudo que é inusitado, novo, difícil, motiva mais as pessoas” e, 

Olival (2005) finaliza dizendo que “foi excelente. Superou as expectativas com certeza”. 

 

 

4.2 AÇÃO CROSSFOX TIROLESA 

 

 
Figura 03 – Ação CrossFox Tirolesa. 

Fonte: site da Maxtreme. 
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Figura 04 – Ação CrossFox Tirolesa. 

Fonte: site da Maxtreme. 
 

 

Mais uma ação, na linha de buscar ineditismo associado à aventura, foi descer o 

CrossFox de tirolesa, em pouco mais de 20 segundos, numa pedreira com 100 metros de 

altura e 400 metros de comprimento, preso a um cabo de aço ligado a dois superguindastes. O 

objetivo era reforçar ainda mais o posicionamento do CrossFox e fortalecer suas 

características de valentia e agilidade. 

Um guindaste, de 200 toneladas, fixado em quatro bases, foi instalado no alto da 

pedreira e dele desceu um cabo de aço preso a outro guindaste, de 60 toneladas, 100 metros 

abaixo, sobre um vão livre de 310 metros. Entre as máquinas só havia um paredão de pedra e 

um lago raso, no fundo da pedreira. O CrossFox, previamente preparado, foi preso a uma 

roldana e ao cabo de aço, ficou suspenso e desceu alguns poucos metros controlado por uma 

corda, a fim de não bater nas pedras do paredão. Em seguida, desceu pelo cabo em queda 

livre, chegando até a outra ponta e retornando, pairando sobre o vazio. 

A ação contou com uma preparação especial feita pela empresa Maxtreme, 

especializada em ações radicais. O planejamento, a montagem e todos os detalhes da ação 

foram cuidadosamente realizados, durante vários meses de estudo e trabalho, com uma equipe 

de 30 profissionais, passando por testes, a fim de evitar qualquer acidente. Wienand (2006), 
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diretor da Maxtreme Atrações Interativas Ltda.33 e um dois primeiros a topar o desafio, 

explica que a preparação dessa tirolesa levou praticamente dois meses e que, nos primeiros 

estudos na avaliação do local, foi feita topografia e contratado o engenheiro civil Paulo Sérgio 

Barone. Além disso, o bombeiro Souza (2006) explicou que foi realizada a segurança física 

do pessoal e o acompanhamento das movimentações. O gerente de marketing e Propaganda 

da Volkswagen, Olival (2006), falou que “tem toda uma complexidade de engenharia no 

processo; peso do carro, distância percorrida, velocidade alcançada, tudo isso ai é importante 

e influencia para que a ação dê certo”. Todavia, Zola (2006), supervisor de Propaganda da 

Volkswagen, disse que o carro teve toda uma preparação específica para que se tivesse toda a 

segurança necessária para poder realizar a ação sem nenhum problema. Para ele, 

 
a idéia desta ação surgiu quando, no ano passado [2005], nós fizemos uma ação 
parecida com essa no Pão de Açúcar; ai surgiu a idéia da gente fazer coisas 
inusitadas, coisas que utilizassem esse espírito de aventura que o carro tem. 
  

Chasin (2006), supervisor de contas da AlmapBBDO, ainda acrescenta que “a idéia 

não pode morrer só no Pão de Açúcar, ela tem que se estender”. 

Segundo o site da Maxtreme34, essa foi a primeira vez que um veículo automotor 

realizou a ousadia de “praticar” esse esporte radical. A primeira tirolesa de automóvel do 

mundo foi praticada em abril de 2006, no Dib, no município de Mairiporã, vizinho a São 

Paulo; e teve a participação do Luciano Huck, além de ser veiculada no programa Caldeirão 

do Huck da Rede Globo. Além disso, gerou muita mídia espontânea. Conforme Zola (2006), a 

ação “tá muito bacana e tô muito satisfeito com o resultado de tudo isso; e tenho certeza que 

isso vai ter uma repercussão muito grande”. Olival (2006) termina dizendo que “nada melhor 

que um crossfox pra demonstrar toda a valentia e agilidade que um carro pode ter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Todas as citações deste sub-capítulo foram obtidas através do vídeo sobre a ação da Tirolesa, do Programa 
Avesso. 
34 Site da Maxtreme – www.maxtreme.com.br 
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4.3 AÇÃO CROSSFOX RAPEL 

 

 
Figura 05 – Ação CrossFox Rapel. 

Fonte: site da Maxtreme. 
 

 
Figura 06 – Ação CrossFox Rapel. 

Fonte: site da Maxtreme. 
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Em dezembro de 2006, após dois meses de planejamento e um pouco mais de três 

semanas de preparação depois da escolha do local, aconteceu outra ação inusitada da 

Volkswagen com o CrossFox. Desta vez foi uma descida de rapel da Cachoeira do Saltão, em 

vão negativo de mais de 70 metros de altura, em Brotas, interior de São Paulo (tradicional 

cidade de esportes de aventura). O carro desceu a cachoeira e cascatas da região sustentado 

por cordas de aço a um guindaste, levando a bordo o apresentador Luciano Huck e um 

cinegrafista. Segundo Chasin (2006), supervisor de contas da AlmapBBDO35, “o conceito é 

mostrar a valentia do carro. O carro é aquele carro parrudinho, enfim, valente, pequenininho, 

ágil, que topa qualquer parada”. 

O rapel, ação idealizada pela agência AlmapBBDO, foi preparado pela empresa 

Maxtreme Atrações Interativas Ltda. Segundo Zola (2006), supervisor de Propaganda da 

Volkswagen, “a idéia surgiu quando a gente fez a primeira ação do CrossFox, de colocar o 

carro pendurado no Pão de Açúcar. Então, a partir dali, a gente já imaginou criar ações 

inusitadas, ações que aproveitem esse espírito aventureiro que o carro tem”. Chasin (2006), 

explica que “isso veio pedido do cliente pra gente desenvolver as coisas mais inusitadas, 

enfim, tudo sempre focado no inédito”. Olival (2006), gerente de Marketing da Volkswagen, 

contou que a idéia é fantástica, mas, para realmente concretizar as pessoas ficam incrédulas, 

não acreditando que vai ser possível fazer isso com um carro. “Porque no rapel em vão 

negativo, você não tem apoio; então, qualquer rajada de vento faz o objeto girar”, comenta 

Wienand (2006), diretor da Maxtreme.  

Depois de tudo pronto, no dia 1º de dezembro, quarta-feira, às 11 horas, um guindaste 

posicionou o CrossFox na vertical, na beira da queda d’água. Huck e o cinegrafista, seguros, 

já estavam no carro. Um cabo foi a guia-mestra onde o carro ficou preso. Outras cordas o 

equilibravam e o mantinham na posição correta. Em alguns momentos o guindaste colocou o 

carro sob a queda de água, aumentando a emoção da descida, que durou 10 minutos, até 

chegar ao solo aterrissando ao lado do rio. Olival (2006) esclarece que “a nossa expectativa é 

que o público seja impactado exatamente com esse espírito aventureiro do CrossFox”.  

A ação foi gravada pela TV Globo e integrou o quadro “aventura radical” do programa 

Caldeirão do Huck, do dia 2 de dezembro. Durante a apresentação, Luciano Huck disse, 

frissando a valentia do carro nas ações ousadas que realizou: 

 

                                                 
35 Todas as citações deste sub-capítulo foram obtidas através do vídeo sobre a ação do Rapel, do Programa 
Avesso. 
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eu e meu parceiro CrossFox já nos enfiamos em várias roubadas. A gente já subiu o 
Pão de Açúcar de carro, a gente já fez uma tirolesa de CrossFox, e hoje nós estamos 
em Brotas, no interior de São Paulo, e olha o que inventaram pra mim; fazer um 
rapel numa cachoeira, de CrossFox.  
 
 

Segundo Kakinoff (2006), diretor de Vendas e Marketing da Volkswagen, essa ação 

inédita colaborou para o posicionamento do estilo de aventura do CrossFox e fortaleceu os 

vínculos do modelo com seu consumidor, agregando atributos como valentia e ousadia para 

superar qualquer obstáculo. Zola (2006) disse que “as primeiras repercussões geradas pela 

ação do rapel foram fantásticas, muito boas, enfim, isso tem um potencial de gerar mídia 

espontânea muito forte”.  

 

 

4.4 AÇÃO CROSSFOX RAFTING 

 

 
Figura 07 – Ação CrossFox Rafting. 

Fonte: site da Maxtreme. 
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Figura 8 – Ação CrossFox Rafting. 

Fonte: site da Maxtreme. 
 

Dando continuidade aos eventos em que demonstra o lado aventureiro do CrossFox, a 

Volkswagen realizou outra ação radical com o carro. O desafio desta vez foi, em março de 

2007, nas Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu. O CrossFox fez um rafting, com o 

apresentador Luciano Huck a bordo, em um barco inflável no meio das quedas das Cataratas, 

chegando bem próximo e, às vezes, até debaixo das quedas. O objetivo era novamente realçar 

os atributos da marca e o espírito aventureiro do CrossFox. 

A escolha do local foi devido às cataratas serem um ponto turístico do país. Para a 

realização, o CrossFox subiu o Rio Iguaçu sobre uma plataforma especial, em um barco 

utilizado para transportar turistas até bem perto das cataratas. Como o rio Paraná estava 

represando e bem cheio, teve-se um grande volume de água nas cataratas durante a ação. O 

resultado foi exibido no programa Caldeirão do Huck da Rede Globo. Também foi a primeira 

vez que um veículo automotor “praticou” esse esporte radical. 

Zola (2007), supervisor de Propaganda da Volkswagen36, conta que “cada uma das 

pessoas que estavam aqui [Cataratas do Iguaçu] definitivamente duvidavam que a gente fosse 

conseguir fazer [a ação]”. O maior desafio de uma ação como essa é sempre tentar fazer uma 

coisa que é radical com o menor risco possível, para isto, estiveram envolvidas mais ou menos 

20 pessoas e foi preciso pouco mais de um mês de avaliação e estudos. Wienand (2007), 

                                                 
36 Todas as citações deste sub-capítulo foram obtidas através do vídeo sobre a ação do Rafting, do Programa 
Avesso. 
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diretor da Maxtreme, conta que primeiro tem que se estudar o percurso que tenha um impacto 

visual e a segurança necessária para esse trabalho; e que, contudo, a maior dificuldade inicial 

é a fixação do carro no barco e o rio que é sempre indivisível. Scal (2007), coordenador de 

segurança, complementa falando que “é preciso que a equipe esteja muito bem treinada e 

exista um entrosamento muito grande”. 

 Chasin (2007), supervisor de contas da AlmapBBDO, descreve que “existe uma 

preparação toda especial pro barco receber o carro e uma plataforma especial montada pra ele 

pra que ocorra tudo na maior segurança”. No entanto, para o carro aparecer na filmagem, ele 

teve que ser colocado das linhas das bóias para cima, isso significa dizer que o centro de 

gravidade do barco foi deslocado para cima. Então a dificuldade é a posição do piloto que não 

enxerga a frente do barco. Conseqüentemente, foi necessária a participação de um piloto e de 

um co-piloto auxiliando essas manobras. 

Olival (2007), gerente de Marketing da Volkswagen, esclarece que “desde o começo 

do lançamento do carro a gente quis dar um posicionamento de um carro aventureiro e de um 

carro realmente voltado para o espírito jovem”. O que verdadeiramente se quer com essas 

ações é demonstrar isso de uma forma diferente para as pessoas, através de atitudes e de ações 

inusitadas. Qualquer pessoa fica encantada quando vê o resultado final de todo o 

envolvimento que foi feito do carro fazendo o rafting. Pois, segundo Olival (2007), “a 

divulgação entre essas pessoas torna ainda mais efetiva a campanha do carro”. E, para 

finalizar, Olival (2007) comentou que agora eles já estão pensando qual será a próxima 

aventura do CrossFox. 
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5 CROSSFOX – AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE GUERRILHA 

 

Com o fim de realçar os atributos da marca e o espírito aventureiro do CrossFox, a 

Volkswagen fez uso de estratégias de guerrilha que permitiram maior visibilidade da marca e 

credibilidade por parte dos consumidores; proporcionando suporte à publicidade convencional 

por meio de mídias alternativas.  

As ações da Volkswagen com o CrossFox são consideradas marketing de guerrilha 

pois todas elas provocaram alto impacto na sociedade e, também, credibilidade imediata para 

o público-alvo. Além disso, foram ações totalmente ousadas, ágeis e surpreendentes que 

geraram alta repercussão em mídia espontânea pelo seu ineditismo. Veiculadas no programa 

Caldeirão do Huck da Rede Globo, e contando com a participação do apresentador Luciano 

Huck, as ações fizeram um barulho diferente e foram importantes para posicionar o CrossFox 

como carro ousado e aventureiro. Através das estratégias de guerrilha utilizadas, três aspectos 

fundamentais foram destacados: a personalidade forte e jovem, a agilidade, e o design 

agressivo e compacto do CrossFox. 

É possível constatar algumas características fortes do marketing de guerrilha nas ações 

estudadas. Uma delas é o fato de desobedecer regras básicas estabelecidas nas convenções e 

não utilizar meios tradicionais. Além disso, as ações se caracterizaram por um alto 

conhecimento do campo de batalha, isto é, amplo conhecimento do público-alvo, do mercado, 

dos seus atores; o que é fundamental para realizar um “ataque” preciso.  Contudo, uma das 

características mais marcantes na campanha é a grande capacidade de atacar de surpresa, 

fazendo ações surpreendentes que chamaram a atenção da imprensa e do público-alvo para 

que todos comentassem depois.  

Do mesmo modo, os quatro componentes do marketing de guerrilha foram verificados 

em todas as ações. As armas foram muito bem selecionadas e apropriadas para montar o 

ataque inteligente. Logo, pôde-se observar de forma clara e simples qual o rumo que se 

pretendia seguir com as ações, ou seja, qual o objetivo principal que se almejava alcançar. 

Ainda, foi montado um calendário para especificar e relacionar o tempo e as atividades de 

marketing que necessitavam ser cumpridas para cada ação e, assim, poder anotar os pontos 

fracos e fortes para aperfeiçoar as ações contíguas; eliminando táticas que fracassaram e 

reforçando as estratégias que produziram bons resultados. E, finalizando os componentes, o 

credo de sete palavras, proposto por Jay Conrad Levinson, pôde ser constatado; já que 

comprometimento, investimento, perseverança, confiança, paciência, sortimento e seqüência 
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foram essenciais para a orientação de cada uma das pessoas que participaram na concretização 

da campanha como um todo. 

Compreende-se claramente que a estratégia de campanha utilizada como base nas 

ações foi a estratégia de defesa, a qual é usada pelos líderes de mercado que possuem grande 

posição competitiva. Com isto, a Volkswagen aproveitou a sua posição para ousar nas 

estratégias e mostrar sua força com inovação; retratando a realidade do carro; diferenciado 

dentro do portfólio da empresa e, portanto, um carro que requer tratamento diferenciado. Isto 

explica o porquê do uso do marketing de guerrilha para enfatizar as características de um 

carro ousado e arrojado. 

Além da estratégia suporte da campanha, foram utilizadas algumas estratégias 

integradas para complementar as ações e, desta maneira, conseguir causar grande impacto. A 

estratégia de testemunho foi eficaz ao utilizar o apresentador Luciano Huck como testemunha 

das ações de aventura que o CrossFox é capaz de realizar, tanto na cidade quanto fora dela, e 

contribuiu para dar credibilidade ao carro ao fazer uso de uma celebridade para trazer bom 

retorno à campanha publicitária. Também, a estratégia ofensiva foi importante porque atacou 

ousadamente ao concorrente, visando a sua vulnerabilidade. Para isto, foi necessário conhecer 

a fundo o concorrente-alvo do ataque, seus pontos fortes e fracos, para assim poder oferecer 

ao consumidor o que aquele não é capaz de proporcionar. 

Ainda, é possível verificar o uso de várias estratégias de guerrilha nas diversas ações 

realizadas com o CrossFox. Uma delas é a estratégia de concentrar-se em um nicho ou 

segmento de mercado; já que as ações se concentraram em atingir um público 

determinadamente jovem e aventureiro conseguindo, com isso, diminuir o campo de batalha e 

obter superioridade de força tornando-se líder nesse mercado. 

Também, foi utilizada a estratégia de nunca agir como um líder. Assim, a Volkswagen 

deixou o seu sucesso de lado e operou com formato e intensidade diferente dos líderes; 

preocupando-se mais com a linha de fogo do que com os empregados dentro da empresa. 

  Além destas, foram percebidas as três estratégias de guerra defensiva na campanha. 

A primeira delas mostrou que é preciso que apenas o líder de mercado considere a defesa; e a 

empresa soube fazer uso desta estratégia já que era a líder na mente dos consumidores em 

potencial. 

Outra estratégia foi a coragem para atacar-se a si próprio. Já que a montadora possuía 

um ponto forte na mente do cliente em perspectiva devido a sua posição de liderança, optou 

por melhorá-la e atacá-la constantemente; fortalecendo-a com o lançamento do CrossFox após 

as ótimas vendas do Fox e, conseguintemente, protegendo a sua participação de mercado. 
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A terceira estratégia de defesa foi igualmente constatada nas ações. Já que está indica 

que os fortes movimentos competitivos devem ser sempre bloqueados, a Volkswagen se 

aproveitou da natureza do campo de batalha e esteve atenta às ameaças daquelas empresas 

que queriam se tornar líderes; não esperando para ver o que acontecia e tomando providencias 

para melhorar a sua imagem de marca. 

Aliás, as estratégias de guerra de flanqueamento também foram usadas. A primeira 

mostrou que a empresa entendeu que um bom movimento de flanqueamento deve ser feito em 

uma área incontestada, portanto, lançando alguma novidade no mercado e permitindo, com 

isso, que os clientes em perspectiva colocassem a montadora em uma nova categoria.  

A segunda estratégia de flanqueamento empregada usou a surpresa tática como um 

elemento importante do plano, desmoralizando a concorrência; através de ações inéditas e 

inusitadas que surpreenderam o concorrente e o deixaram sem resposta.  

Por último, percebe-se a estratégia de flanqueamento que coloca que a perseguição é 

tão crítica quanto o próprio ataque. A Volkswagen optou por reforçar o êxito do CrossFox nas 

diversas ações realizadas, ao invés de gastar tempo e esforço protegendo velhos produtos e 

velhos mercados. 

 Portanto, já que o posicionamento é aquilo que o consumidor percebe e retêm na 

mente a respeito de uma determinada empresa ou produto, o posicionamento estratégico que 

se compreende nas ações do CrossFox é de um carro que combina design de alta categoria 

com soluções inéditas de conforto, espaço e versatilidade, tendo em suas características 

externas o verdadeiro espírito de um off-road. 

Os modelos de veículos de “aventura” ou com estilo “vida ao ar livre”, têm despertado 

cada vez mais o interesse dos usuários. Este segmento exigente pede produtos com tecnologia, 

inovação, design jovem e arrojado, qualidade e confiança; e, sem dúvida, o CrossFox está 

atendendo satisfatoriamente este mercado. 

Atualmente, a Volkswagen, junto com a Maxtreme e a AlmapBBDO, estão pensando 

nas próximas ações que vão ser realizadas com o CrossFox. E, novamente, pretendem contar 

com a participação do apresentador Luciano Huck, do programa Caldeirão do Huck, da Rede 

Globo, já que a mídia espontânea obtida foi muito satisfatória. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal descrever as estratégias de guerrilha 

que se fazem presentes nas ações da campanha da Volkswagen para o CrossFox. E, com isto, 

comprovar que atualmente é necessário que as empresas utilizem um tipo de marketing 

diferenciado que atinge perspicazmente os consumidores em potencial; já que estes são 

bombardeados e saturados de informação, diariamente, pelos meios tradicionais de 

comunicação. 

 Através deste estudo foi possível confirmar que o marketing de guerrilha é sumamente 

importante e eficaz ao divulgar produtos e/ou marcas ou no intuito de reforçar a imagem 

destes. Por meio de estratégias ousadas e inéditas, ações diferenciadas são realizadas 

possibilitando que os consumidores sejam abordados com surpresa e, assim, dêem maior 

credibilidade à marca. 

 No caso da campanha da Volkswagen para o CrossFox, o marketing de guerrilha 

mostrou-se  uma escolha inteligente no intuito de atingir o coração e a mente do público-alvo 

e trazer atitude para a marca. Ainda, por usar estratégias pouco convencionais e meios não 

tradicionais, percebeu-se que este tipo de marketing funciona por abusar da criatividade e 

originalidade na realização de ações diferenciadas para chamar a atenção de maneira sutil.     

 Cada uma das ações analisadas revelou a capacidade que o marketing de guerrilha tem 

para gerar mídia espontânea e conquistar o público-alvo determinado. A ação no bondinho do 

Pão de Açúcar, a Tirolesa na Pedreira do Dib, o Rapel na Cachoeira do Saltão e o Rafting nas 

Cataratas do Iguaçu mostraram que a utilização de determinadas estratégias criativas e 

inusitadas funciona para atrair a atenção do consumidor e, logo, comunicar a ele alguma coisa 

de forma que este não perceba que esta sendo persuadido. Pois, nos dias atuais, o consumidor 

esta ignorando cada vez mais as informações transmitidas de maneira similar; ele está muito 

mais exigente e imune às mensagens comuns que o abordam.  

Além destes aspectos, nota-se que o planejamento e a realização de ações inusitadas de 

marketing de guerrilha foram uma alternativa de grande efeito na diferenciação do CrossFox 

dos seus concorrentes diretos, revelando o espírito aventureiro e jovem do carro e 

identificando-o com o seu público-alvo. 

A estratégia de defesa foi percebida em toda a campanha, já que a Volkswagen é uma 

empresa líder de mercado e pode usufruir de estratégias diferentes e inovadoras para se 

diferenciar dos seus concorrentes e proporcionar maior visibilidade e credibilidade por parte 

dos consumidores. Qualquer uma das ações teve como premissa causar grande impacto na 
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sociedade, para isto, as estratégias de testemunho e ofensiva foram utilizadas de forma 

inteligente; conquistando a credibilidade do público-alvo e, ao mesmo tempo, a 

vulnerabilidade dos concorrentes diretos. 

Do mesmo modo, as diversas estratégias de guerrilha utilizadas levaram ao sucesso da 

marca na mente dos consumidores em perspectiva. Com muita originalidade e criatividade as 

ações do CrossFox chamaram a atenção de forma ágil, ousada e surpreendente e, ainda, 

provocaram alto impacto na sociedade, gerando muita mídia espontânea inclusive no exterior. 

Usufruídas com ineditismo e esperteza, as estratégias de guerrilha ofereceram soluções 

criativas para tornar clientes potenciais em consumidores reais, e investimentos de marketing 

em lucros.  

Logo, as estratégias da guerra de defesa e da guerra de flanqueamento usadas fizeram 

com que o ataque à concorrência fosse certeiro e eficaz, proporcionando um aumento na 

participação de mercado do CrossFox e fixando a marca, na mente do público-alvo, de 

maneira simpática e original. 

De acordo com esta apreciação, verificou-se que o marketing de guerrilha é uma forma 

eficaz e interessante das empresas comunicarem ao consumidor. No entanto, constatou-se que 

ele não difere nos objetivos com o marketing tradicional, somente emprega meios díspares 

para alcançar o consumidor. 

Presente em toda a campanha comprova-se o ineditismo e a ousadia que o utilitário 

esportivo compacto CrossFox experimentou nas ações. Características estas que, aliadas às 

armas do marketing de guerrilha, ressaltaram o espírito aventureiro do carro que aceita andar 

em qualquer tipo de pisos, inclusive os mais irregulares. É interessante também destacar o 

caráter de jovialidade e agilidade que algumas ações tiveram. Isto foi de suma importância 

porque permitiu que o público-alvo se identifica-se com o veículo e aferi-se maior 

confiabilidade à marca; visto que o marketing de guerrilha, ao interagir com o consumidor, 

cria uma relação íntima com este, transmitindo a mensagem ao seu inconsciente. 

Apesar das ações de guerrilha normalmente serem usadas como opções alternativas, 

isto não é uma regra; já quê estas podem ter custo alto também, assim como no caso da 

campanha da Volkswagen para o CrossFox. O que importa é que as empresas tratem de adotar 

uma estratégia de marketing diferenciada, sustentada por ações inusitadas, que têm por 

objetivo oferecer ao público experiências completamente novas. Portanto, as grandes 

empresas podem e devem utilizar marketing de guerrilha em todas as oportunidades. 

De acordo com estas afirmações, acredita-se que aventura, agilidade, juventude e 

ousadia são atributos que podem ser explorados pelo marketing de guerrilha e, através deles, 
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atingir um numero maior de consumidores potencias com um investimento muitas vezes 

menor do que por meio de mídia tradicional. O conjunto de todos eles foi o resultado das 

várias ações de marketing de guerrilha, combinadas durante um considerável espaço de 

tempo, realizadas pela Volkswagen para o CrossFox. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO SOBRE A CAMPANHA DO CROSSFOX. 
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QUESTIONÁRIO CROSSFOX 
 
NOME: 
FUNÇÃO: 
 
1. Qual o histórico do CrossFox? 
 
2. Como surgiu a idéia de realizar ações inéditas para o CrossFox? 
 
3. As ações diferenciadas realizadas com o CrossFox são consideradas ações de marketing 

de guerrilha? 
 
4. Por que a Volkswagen usou marketing de guerrilha somente para o CrossFox? 
 
5. As ações são consideradas PR Stunt? O que exatamente este termo significa? 
 
6. Quais foram as estratégias de guerrilha utilizadas nessas ações? 
 
7. Quais as táticas de guerrilha utilizadas? 
 
8. Todas as ações realizadas fazem parte de uma só campanha publicitária ou cada uma das 

ações faz parte de uma campanha específica? 
 
9. A mídia espontânea que se gerou foi satisfatória? Ou se pretendia mais repercussão? 
 
10. As ações tiveram investimentos mais baixos que se fossem em mídia tradicional? 
 
11. É possível informar o valor aproximado das ações? 
 
12. Além das ações foi realizado algum tipo de material impresso ou eletrônico para a 

campanha? 
 
13. Qual era o objetivo de marketing a ser alcançado com essas ações? 
 
14. Foi criado um calendário de marketing para as ações? 
 
15. Com quanto tempo de antecedência foram planejadas as ações? 
 
16. Já existem planos para a realização de outras ações diferenciadas? 
 
17. Quantas pessoas faziam parte da equipe ao todo? Contando com a Volkswagen, 

AlmapBBDO e Maxtreme? 
 
18. Aconteceu alguma campanha de sustentação antes das ações? Qual? 
 
19. Como reagiram às ações os concorrentes? 
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ANEXO 02 – LISTA DOS CITADOS EM VÍDEOS DAS AÇÕES DO CROSSFOX. 

 
 
Nome Função 
Daniel Chasin Supervisor de contas da AlmapBBDO. 
Giuseppe pelegrinni Técnico do Pão de Açúcar. 
Herlander Zola Supervisor de Propaganda da Volkswagen. 
Izabel Mattos Diretora de Marketing Comercial do Pão de Açúcar. 
Luciano Huck Apresentador do programa “Caldeirão do Huck” da Rede Globo. 
Marcelo Olival Gerente de Marketing e Propaganda da Volkswagen. 
Marcelo Scal Coordenador de Segurança. 
Max Wienand Diretor da Maxtreme Atrações Interativas Ltda. 
Paulo Sérgio Kakinoff Diretor de Vendas e Marketing da Volkswagen. 
Sandro Souza Bombeiro 
 


