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Nova campanha de varejo elaborada pela Ogilvy para a Fiat, que destina 50% do seu 
investimento total em propaganda para este segmento, apresenta a assinatura que ocupará o 
lugar do slogan “Tudo pra você sair de Fiat zero”, em três comerciais, anúncios, spots e materiais 
para ponto-de-venda. 
 
O novo slogan “Fiat. Só dá alegria” será divulgado nos filmes “Inveja”, “Dor de cabeça” e “Falta de 
controle”, que visam propagar que ao adquirir um Fiat o consumidor será mais alegre e evitará 
problemas em sua vida.  
 
No primeiro da série, uma moça, a Dona Noêmia, observa invejosamente todos os carros da 
marca Fiat, disparando raios nos veículos através de seu olhar. Um vizinho que está lavando seu 
automóvel coloca um fim nesta história  ao perceber que a mulher irá propagar os raios em seu 
carro. A locução em off explica: "Noêmia trocou de carro. Se tivesse comprado um Fiat teria um 
carro com tecnologia de última geração, econômico, com o menor custo de manutenção. Agora, 
ela fica aí, cheia de inveja. Noêmia, inveja mata". O desfecho se dá quando o homem se previne 
posicionando o retrovisor e fazendo com que a luz atinja a própria Noêmia. 
 
O outro comercial é protagonizado por um rapaz que, cansado de sair nas ruas e avistar carros 
Fiat por todos os lados, resolve deixar a cabeça em casa. Quando volta para o seu lar, dá uma 
aspirina para sua cabeça que está sobre a mesa. A locução o aconselha a colocar a cabeça no 
lugar e adquirir logo o seu Fiat. 
 
Para finalizar a mídia eletrônica, o terc eiro filme mostra um sujeito vivenciando situações normais 
de seu dia-a-dia, que, em alguns momentos, perde o controle. Esses momentos acontecem 
quando ele se recorda que perdeu a oportunidade de comprar seu carro no Feirão Fiat, o que o 
leva a quebrar portas, vidros e bater o telefone na própria cabeça. 
 
"Só a Fiat, na condição de líder do mercado, poderia fazer uma campanha como esta, que quebra 
todos os paradigmas do varejo, muda o posicionamento e muda a forma de se comunicar com o 
público. Os filmes têm um tratamento mais sofisticado, vendem a superioridade da Fiat desde o 
primeiro segundo dos comerciais. E na hora de falar sobre as ofertas, usamos uma voz feminina, 
que chama atenção sem precisarmos nos valer daquela gritaria tradicional dos comerciais de 
varejo", explica Adriana Cury, vice-presidente nacional de criação da Ogilvy.  
 
Os filmes foram criados por Manir Fadel, Luciana Cardoso e Virgílio Neves, sob direção de Adriana 
Cury, Manir Fadel, Virgílio Neves. Produção da Sentimental Filme, com direção de Maurício 
Guimarães e Luciano Zuffo, e trilha da Sound Design. 
 
Os anúncios seguem a mesma linha de comunicação, exibindo dicas para os consumidores não 
terem inveja, como utilizar arruda, sal grosso e comprar um carro da montadora. Informações 
para não ter dor de cabeça e não perder o controle também são acompanhadas com a sugestão 
de compra dos carros da marca. 
 
"Percebemos que era preciso mostrar todos os benefícios e alegrias que um carro como um Fiat 
pode trazer", afirma Eduardo Sarti, diretor de conta da Ogilvy.  
 
“Após pesquisas que apontaram a necessidade de fortalecer o processo de pós-venda e a 
demanda para uma renovação do conceito da Fiat, decidimos mostrar a alegria do consumidor 
que comprou um automóvel da marca impactando com a infelicidade dos outros que ainda não 
possuem o produto, destacando as ofertas com um tratamento de imagem bem trabalhado”, 
declara Virgílio Neves, diretor de criação da agência. 
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