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Modelo médio será apresentado ao mercado na maior ação de marketing da marca no País. A 
General Motors, depois de surgir forte na mídia apresentando o seu novo Chevrolet Vectra, 
preparou uma mega investida para lançamento do Celta reestilizado. A Renault, por sua vez, é 
outra que vem contando com muita propaganda para mostrar que o Mégane, atualizadíssimo, é 
um forte concorrente no mercado de automóveis. Agora é a vez de uma japonesa levar para as 
telas da TV, do cinema, para os outdoors e outras diversas mídias uma novidade. Trata-se da 
Honda Automóveis e o seu New Civic.  
 
Toda a campanha publicitária é assinada pela Fischer América, agência que hoje é responsável 
pelas campanhas da Honda no Brasil. Importante lembrar que este é um anunciante que 
mundialmente prima especialmente pela criatividade, visto que foi um dos mais premiados no 
Festival de Cannes do ano passado. "Precisamos seguir a mesma linha no Brasil", comenta Jáder 
Rossetto, vice-presidente de criação da Fischer. Rossetto será, em 2006, o representante 
brasileiro na categoria Film, durante o festival francês.  
 
Alguns dos desafios da campanha que apresenta o New Civic são conquistar o gosto dos jovens e 
incomodar o seu líder direto, o forte concorrente Toyota Corolla. O New Civic está na sua oitava 
geração, uma versão bastante diferente da anterior. Contará com a maior campanha publicitária 
já feita pela Honda no Brasil.  
 
Aliás, mostrar que o New Civic não é apenas um disfarce foi outra parte do "briefing" do 
marketing. Por isso, todo o conceito da campanha é baseado no "New Civic - Restart". Porque 
"restart" representa, segundo a Fischer América, um marco zero. "O carro é um divisor de águas 
para o consumidor", afirma a Honda Automóveis. A apresentação oficial do sedã médio ocorre 
hoje no Brasil, mas no exterior o lançamento foi no fim de 2005.  
 
"Este é um lançamento histórico da Honda", completa Rossetto, que já trabalhava com a conta da 
Honda na DM9DDB. A campanha, que terá força até o mês de junho, estréia com um hot site 
exclusivo. O site foi desenvolvido pela BG Interativa. O filme é estrelado por um garotinho que dá 
passos em direção ao New Civic. Em revista haverá anúncio com cinco páginas seqüenciais.  
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