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Campanha

Fiat cada vez mais romântica
Depois de utilizar o conceito 

de paixão, felicidade e conquis-
ta, a nova campanha da Fiat 
unifica as vertentes para criar 
o mote “Sou Fiat de coração”. 
Composta por cinco filmes — 
um de lançamento, três de 
varejo e um de feirão —, além 
de material de mídia impressa, 
ponto-de-venda, spots de rádio e 
endomarketing, a comunicação 
criada pela Giovanni+DraftFCB 
é protagonizada pelo romântico 
cantor Fábio Jr.

“Essa fase da campanha 

marca a afinidade dos consumi-
dores com a marca Fiat”, afirma 
Adilson Xavier, diretor de cria-
ção da agência. Os comerciais 
começaram a ser veiculados na 
semana passada nas emissoras 
de TV aberta Bandeirantes, 
SBT, Globo e Record. O plano 
de mídia abrange os Estados da 
Bahia, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Paraná e Rio 
de Janeiro.

O filme “Sonho”, de 60 se-
gundos, mostra imagens de 
pessoas dirigindo carros da Fiat 

e cantando a música Caça e Ca-
çador, um dos maiores sucessos 
da carreira de Fábio Jr. O artista 
reforça o coro aparecendo em 
dois momentos, e o trabalho 
é encerrado com a assinatura 
“Quando você tiver um Fiat, 
você vai entender”.

Já o comercial “Casamento” 
mostra o cantor dentro de um 
Fiat enquanto o vendedor fala 
das características do veículo. 
Ao final, o vendedor pergunta a 
Fábio Jr. se ele gostou do carro, 
e ele responde: “Se eu gostei? 

Eu quero casar com esse carro”. 
Nesse momento, o vendedor 
comenta baixinho: “O cara vai 
casar de novo?”.

Xavier destaca que o univer-
so emocional combina com o 
cantor Fábio Jr. “Ele é conquis-

tador, apaixonado e nitidamente 
romântico. O Fábio se casa com 
uma freqüência impressionante 
e até brincamos com isso em 
um dos filmes”, conta. “Além 
disso, ele tem uma vantagem 
muito rara de também ser ator, 
ou seja, temos o Fábio usando 
todo o seu potencial de talento”, 
completa Xavier.

A criação dos filmes recebe 
assinatura de David Romanetto, 
Ricardo John e Ricardo Mar-
tin, com direção de criação de 
Adilson Xavier, Ricardo John 
e Sidney Araújo. A produtora 
responsável pelas filmagens é a 
O2 Filmes, com direção de cena 
de Luciano Moura. 

André Lucena

Fábio Jr. estrela campanha que lança o conceito “Sou Fiat de coração”
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Revista

Talk reúne  
luxo e glamour  
dos Jardins

Utilizar as figuras que cir-
culam por um dos mais nobres 
redutos da capital paulista como 
representantes de um universo 
privilegiado de consumidores. 
Com essa filosofia, Claudio Schle-
der e Fabio Curi lançaram, em São 
Paulo, a revista de luxo Talk.

Com experiência no segmen-
to de luxo — por ter dirigido 
a Audi Magazine durante dez 
anos —, Curi afirma que a nova 
publicação visa captar o nicho 
dos consumidores de alto padrão 
que não desejam apenas ver um 
catálogo de produtos e serviços, 
mas também obter informações 
culturais e comportamentais.

Com tiragem inicial de 25 mil 
exemplares, a Talk é encontrada 
nas bancas e livrarias da região 
por R$ 9,90. O objetivo dos edi-
tores é colocar em circulação 
oito números por ano, concilian-
do-os com as principais datas 
comemorativas do calendário. 
Para a edição de Natal, que 
circula em dezembro, a editora 
preparou um encarte especial 
que reunirá as novidades e op-
ções de presentes da região.

Quanto aos anunciantes, a re-
vista abre espaço para marcas de 
luxo dos mais diferentes segmen-
tos, com destaque para moda, 
gastronomia e acessórios. Como 
algumas das marcas de luxo mais 
famosas do planeta têm lojas nos 
Jardins, a idéia é captar os anún-
cios dessas empresas.

Bárbara Sacchitiello
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