
Honda mostra novo Fit 
 
Utilizando o conceito "Pense. New Fit", a Fischer América apresenta desde o último final de 
semana a campanha do mais importante lançamento da Honda Automóveis: o Honda New 
Fit. 
 
Um dos modelos mais aguardados pelo mercado, o carro foi exposto pela primeira vez no 
Salão do Automóvel e agora chega às concessionárias da marca em todo o Brasil. 
 
No primeiro comercial, no último dia 16, vários carros da marca deslizam sobre tintas em um 
pátio ao ar livre. Os automóveis derrapam e jogam tinta colorida para todos os lados, 
enquanto a locução pontua "Pense tecnologia, pense potência, pense economia e, é claro, 
pense em beleza". Ao final das manobras, revela-se uma obra de arte gigante. A locução 
encerra com o conceito "Pense. New Fit". 
 
A campanha é composta por mais um filme de 30 segundos, anúncios, ações na internet, 
mídia exterior e materiais para o ponto-de-venda. 
 
O conceito criado pela Fischer para comunicar a evolução do carro (que foi remodelado, 
possui novo design e mais equipamentos) valoriza a força de todo o conjunto estrutural e 
valoriza, conseqüentemente, o fato de o New Fit ser uma escolha inteligente. 
 
E para representar o principal atributo do carro, a campanha traz como ícone a imagem de 
um cubo mágico. "Ao invés de definir o carro com uma frase pronta, a campanha convida o 
consumidor a pensar. Essa é a força da comunicação do New Fit", disse Pedro Cappeletti, vp 
de criação da Fischer. 
 
"O carro é uma decisão inteligente. A campanha ajudou a trazer mais alma para um carro 
racional", acrescentou Flávio Casarotti, executivo que divide com Cappeletti a vice-
presidência de criação da agência. 
 
No ambiente digital, outra iniciativa que compõe a comunicação é o site do New Fit 
(desenvolvido pela BG Interativa com participação da equipe de criação da Fischer) que 
incorpora o conceito principal da comunicação. Por meio de programação, a página reconhece 
as preferências dos seus visitantes e dispõe seu conteúdo de acordo com a maior audiência. 
"Mais uma vez a Honda inova, utilizando conceitos de web 3.0, permitindo maior imersão do 
consumidor no universo New Fit", disse Araken Leão, presidente da BG Interativa. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 nov. 2008, p. 26.   


