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A Giovanni, FCB -agência da Samsung- encontrou uma maneira diferente de divulgar um 
lançamento de seu cliente. A partir do mês de abril, o celular Samsung Dream poderá ser visto 
em algumas capas de revistas da Editora Abril. Trata-se de um projeto que está inserido numa 
verba de US$ 2,5 milhões. O anúncio, na verdade, é como se fosse uma sobrecapa, só que com 
visual quase idêntico ao da capa original -a única diferença é que na capa original a modelo está 
sem o aparelho nas mãos.  
 
Para o próximo mês, o celular Samsung Dream estará na sobrecapa da Cláudia, Elle e Vip. Já em 
abril é a vez da Boa Forma e da Nova. "O projeto é inédito na Abril, quem nos procurou foi a 
Giovanni e a partir daí fizemos uma adequação de acordo com as normas éticas da editora", diz a 
diretora-corporativa de publicidade da Abril, Thais Chede. "Tivemos o cuidado de preservar os 
valores editoriais."  
 
O diretor de criação da Giovanni, FCB, Aaron Sutton, conta que o projeto demorou quase seis 
meses para chegar à versão final. O contato com cada modelo foi feito separadamente pela 
agência, que inclusive negociou o cachê. "O ineditismo da divulgação segue o mesmo padrão do 
celular, que é todo diferenciado, com linha retas e grande identificação com o mundo fashion", 
comenta Sutton. A divulgação do Samsung Dream, inclusive, começou durante o São Paulo 
Fashion Week.  
 
Dentro da verba de US$ 2,5 milhões para a campanha também estão incluídas outras inserções 
de peças publicitárias, todas em revistas da própria Editora Abril. Já em junho, a Giovanni adianta 
que haverá um outro lançamento da Samsung, mas que possivelmente o "Projeto Capas" não será 
repetido. "Cada produto é analisado separadamente; para ser aprovado tem de ter uma forte 
ligação com o perfil dos nossos leitores", afirma Thais.  
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