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A Diesel está preparando uma 
grande festa que será realizada 
no sábado, 11, em 17 cidades do 
mundo, inclusive São Paulo. A ini-
ciativa, chamada XXX, comemora 
os 30 anos da grife italiana e será 
transmitida ao vivo pelo site www.
diesel.com/xxx. Para a capital 
paulista já estão confirmadas atra-
ções como DJ Puff, André Pomba, 
Ana Geliskas e Carlo Dall’Anese, 
mas o galpão onde ocorrerá a festa 
ainda é mantido em sigilo pelos 
sócios da marca no País, Esber 
Hajli e Mauricio Saade. “A idéia 
é demonstrar a irreverência total 
da marca, a ironia, a provocação. 
São atitudes muito ‘Diesel’, que 
buscam provocar, instigar e pole-
mizar”, conta Hajli.

O que se sabe é que a festa será 
fechada para 2 mil convidados da 
empresa, começará às 22h e vai 
até as 3h do domingo. O lugar, 

Apenas cinco cidades foram 
escolhidas para a exibição ao vivo 
via satélite pelo site da Diesel. São 
Paulo é a cidade que encerra as 
transmissões, juntamente com 
Nova York. A produtora Canvas 
24p Filmes será a responsável 
pela operação na capital paulista 
e contará com unidade móvel com 
dez câmeras para segurar mais de 
cinco horas de transmissão. 

A festa é realizada pela pró-

pria Diesel e conta no Brasil 
com apoio de Volvo, Sky Vodka, 
Red Bull, Johnnie Walker Gre-
en Label, Heineken e Campari. 
Para divulgar o evento, a grife 
lançou na semana passada no 
YouTube um vídeo bem-humora-
do que exibia filmes pornográficos 
antigos com uma nova roupagem, 
que sobrepôs inocentes desenhos 
animados às pesadas cenas de 
sexo, transformando-as em atitu-
des menos explícitas, como jogar 
fliperama e tocar violino. A criação 
foi da Viral Factory, com direção 
de Keith Schofield. Para localizar 
a peça, basta buscar pelas expres-
sões Diesel XXX no mecanismo de 
busca do site.

Em meio aos preparativos 

para a XXX, a Diesel lançou no 
Brasil a edição limitada Dirthy 
Thirty, com dois modelos de calça 
ao preço de R$ 300, menor do que 
o normalmente praticado. Quem 
quiser a calça deve ligar para as 
lojas Diesel e entrar numa lista 
de pré-reserva para as vendas, 
que acontecem exclusivamen-
te em 10 de outubro na loja da 
Haddock Lobo, em São Paulo. 
Por aqui, a companhia já tem sete 
anos. Hajli diz que, nesse perío-
do, a marca buscou e conseguiu 
atingir o mesmo patamar que tem 
no exterior. “Hoje em dia todos 
querem aproveitar a onda do 
luxury, mas a Diesel, embora não 
tenha nascido com esse propó-
sito, sempre atingiu esse target. 

Na época em que ela chegou aqui 
fui chamado de louco, visionário, 
diziam que a calça era muito cara. 
Mas esse era o desafio, e o públi-
co brasileiro entendeu a Diesel. 
Tanto que já estamos com cinco 
lojas”, conta Hajli, que a partir de 
2009 será sócio do fundador da 
Diesel, Renzo Rosso, na operação 
local. A Diesel vendeu por aqui 
em 2007 cerca de 110 mil peças, 
entre lojas e atacado, e planeja 
atingir 125 mil neste ano.

A publicidade da Diesel é 
criada em sua house agency na 
Itália, mas no Brasil há algu-
ma liberdade de comunicação, 
especialmente no trabalho de 
relações públicas.

Felipe Turlão
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Diesel faz 30 anos  
com festa XXX

Modelo de calça que estará à venda no Brasil

segundo a Diesel, terá um cenário 
que lembra “uma produtora de 
filmes de baixo orçamento”, tudo 
com muita irreverência, uma das 
características da marca. A pista 
de dança principal será como um 
velho tabuleiro de xadrez, e ha-
verá em cima dela diversas telas 
suspensas que transmitirão os ou-
tros eventos ao redor do mundo. 
“Teremos barracas de amendoim, 
de abacaxi, lingüiça, pernil e diver-
sas outras referências da cultura 
brasileira misturadas à irreverên-
cia da marca”, avisa o sócio.

As outras cidades que parti-
ciparão do evento são Nova York, 
Barcelona, Paris, Londres, Milão, 
Munique, Amsterdã, Zurique, 
Helsinki, Copenhague, Oslo, Es-
tocolomo, Atenas, Tóquio, Dubai 
e Pequim. A Diesel desafiou cada 
uma das operações nesses locais a 
criar um conceito único para suas 
festas, que também não foi reve-
lado por inteiro. Sabe-se que em 
Nova York haverá um grande circo 
de rock and roll, enquanto Londres 
terá um “experimento criativo 
tecnologicamente avançado” e 
Tóquio será invadida por uma nave 
espacial de entretenimento.
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