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Pouco mais de um mês depois de vencer a concorrência da conta de Honda, a F/Nazca Saatchi 
& Saatchi criou a nova campanha do Honda City. A comunicação traz o novo conceito “Para 
quem faz aquele pouquinho a mais para realizar um sonho”. “Na verdade, esse novo 
posicionamento é fruto do briefing que nos foi passado na concorrência. Muitas vezes as 
agências fazem um briefing diferente na concorrência, só para simular. Em outros, o cliente 
entende que a agência foi melhor, mas não está totalmente satisfeito com o resultado. Não foi 
o caso. Aqui eles estavam escolhendo a agência e aprovando a campanha ao mesmo tempo”, 
explicou Fabio Fernandes, sócio-presidente e diretor de criação da agência. 
 
Na concorrência, finalizada em agosto deste ano, a F/Nazca S&S desbancou a Fischer + Fala!, 
que atendeu a conta por seis anos, a Y&R, a DM9DDB e a Santa Clara. A campanha estreou 
com dois filmes para TV. O comercial “Canetas” começa com um relógio marcando 18h e 
várias canetas sendo deixadas sobre a mesa. Uma delas continua em pé. O profissional que 
continua escrevendo está sozinho no escritório. Então, aparece a frase “Ele quer um Honda 
City”. 
 
No filme “Mentirinha”, o marido liga para casa e quando a mulher atende, ouve uma música 
alta. Ele diz que está em uma festa e por isso não poderá jantar na casa dos pais dela. Ela 
rebate dizendo que sabe que ele vai trabalhar até mais tarde. Um letreiro, então, mostra a 
mesma frase “Ele quer um Honda City”. 
 
Os filmes são finalizados com a assinatura: “Honda City. Para quem está indo bem”. “A 
campanha fala do consumidor e não apenas do carro. Nós definimos internamente esse 
consumidor como o bem-sucedido. Aquela pessoa um pouco mais jovem, que está se 
dedicando a um negócio e tem valor para ser um bem-sucedido no futuro próximo”, contou 
Fernandes. 
 
Com essa definição do consumidor como aquele que se esforça um pouco mais para se 
destacar, a comunicação mostra o valor agregado do carro. “A ideia é que, por associação, 
esse é um carro que vale um pouco mais e por isso se encaixa com o cara que faz um pouco 
mais, que não se contentaria com coisas um pouco menores”, falou Fernandes. 
 
De acordo com o sócio-presidente e diretor de criação da F/Nazca S&S, um dos cuidados da 
campanha é não cair no estereótipo. “Ter o carro como sinônimo de status é chover no 
molhado. Buscamos outra forma de interpretar”, disse. Além dos filmes, há campanha para 
mídia impressa e internet. “A escolha das peças, das mídias e dos pontos de contato foi feita 
em comum acordo”, contou o sócio-presidente e diretor de criação da agência. Em breve, 
também devem ser feitas ações de fidelização e aplicativos para celulares. 
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