
Mille volta à mídia como o terror das bombas de gasolina 

Após cerca de 10 anos fora da mídia, o Mille ganha uma nova campanha publicitária, que 
divulga o novo Mille Economy. Desenvolvido pela Giovanni Draft FCB, o esforço de 
comunicação é composto por três comerciais de 30 segundos e 10 de 10”, além de anúncios e 
material de ponto-de-venda. As peças procuram destacar as principais características do 
tradicional modelo da Fiat: economia, confiabilidade, resistência, flexibilidade e versatilidade. 

 

 

 

A principal novidade da versão Economy é o painel. Além de colorido, ele traz um 
“econômetro”, instrumento que mostra ao motorista a faixa de funcionamento do motor que 
menos gasta combustível. Para sua apresentação, foram utilizadas cores fortes, como azul, 
amarelo, vermelho e verde, além de técnicas em 2D que ilustram e destacam a silhueta do 
carro. 

 

 



 

O primeiro filme da campanha, intitulado “Mille-man”, é inspirado no clássico Pacman, jogo de 
videogame que fez história nos anos 80, no Atari. No lugar do famoso “come-come” aparece o 
Mille estilizado, que foge das bombas de gasolina com propriedade. Já nos anúncios, a 
identidade visual do veículo é relacionada diretamente ao baixo consumo de combustível, 
aparecendo acima de uma linha que forma o símbolo de infinito; dentro de uma gota de 
gasolina; ou na extremidade de um enorme caracol, em alusão às grandes distâncias que pode 
percorrer com apenas um tanque. 

“Apesar das pequenas mudanças externas durante os últimos 12 anos, o modelo do Mille não 
mudou suas características básicas. O desafio foi criar um ícone gráfico para ser a nova marca 
e assinatura do Mille em toda a sua comunicação, institucional ou de varejo. O resultado, a 
silhueta do Mille, teve inspiração no design contemporâneo de vários produtos de visibilidade 
global”, avalia Sidney Araújo, diretor de criação da Giovanni Draft FCB, em nota enviada ao 
PortaldaPropaganda.com. 
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