FPT INDUSTRIAL VAI À CES 2020 COM GIORGIO MORODER, PRONTA PARA
LEVAR O PÚBLICO AOS BASTIDORES PARA MOSTRAR COMO NASCEU SUA
ASSINATURA SONORA

Turim, 18 de dezembro de 2019
A FPT Industrial e Giorgio Moroder estão ainda mais perto de apresentar a nova
assinatura sonora durante a CES 2020 (de 7 a 10 de janeiro, South Hall 2, estande
26236). Chamada de Preludio, ela é um projeto totalmente novo no setor, comprovando
a atitude inovadora da FPT Industrial. Mas o que há por trás da criação de um som como
esse e o que acontece quando o gênio de Giorgio Moroder está trabalhando em seu
estúdio?
Entre em um dos estúdios de gravação mais invejáveis do mundo e testemunhe um
compositor legendário ao piano criando uma nova paisagem sonora. Nas últimas
quatro décadas de sua talentosa carreira, poucos tiveram a oportunidade de ver o
processo criativo de Giorgio Moroder de perto. Graças a essa colaboração, agora a
FPT Industrial tem o privilégio de compartilhar com o público o mundo fascinante
desse vencedor de três Oscar e o resultado especial do projeto. Confira o making of
de Preludio, o novo “Som do Futuro” da FPT Industrial que será apresentado como
um componente da nova geração de motores sustentáveis e silenciosos. Assista ao
vídeo neste link.

Giorgio Moroder em seu estúdio

Quando a FPT Industrial decidiu apresentar a Giorgio o desafio desse projeto pioneiro,
ele imediatamente pediu para passar algum tempo em nosso Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Arbon para conhecer nossos engenheiros e discutir suas ideias
com eles (veja aqui o vídeo). Bem conhecido por sua atitude única em relação à
experimentação e sua atenção meticulosa aos detalhes, esse foi um momento crucial
na busca por inspiração desse legendário artista.
“Precisamos mais do que silêncio para os motores do futuro. Sem som, não podemos
desfrutar totalmente da experiência a bordo. E precisamos mais do que apenas um som:
precisamos de música!”, afirmou Giorgio Moroder durante sua visita a Arbon. E foi
assim que a ideia do Preludio começou a tomar forma.
Durante a entrevista que concedeu em seu estúdio à FPT Industrial, Giorgio interpretou
ao piano alguns de seus maiores sucessos para mostrar aos fãs da Marca como ele
geralmente começa seu processo criativo. Primeiramente, ele busca sempre o tema
musical perfeito, uma melodia capaz de representar uma ideia, um sentimento e uma
história, neste caso o som Preludio da FPT Industrial. Giorgio explicou também como
trabalha em seus arranjos: seus icônicos sintetizadores e instrumentos clássicos
são perfeitamente afinados para dar à nossa assinatura sonora uma identidade
exclusiva, capaz de transmitir uma sensação de potência, segurança e de
desempenho inovador e sustentável.
Preludio também será uma canção de quatro minutos, que será lançada por Giorgio
Moroder e pela FPT Industrial e distribuída digitalmente por meio de uma colaboração
especial com o Spotify. Uma playlist da Marca estará disponível para os usuários do
Spotify com a canção original, uma seleção dos sucessos favoritos de Giorgio Moroder
e podcasts sobre a Marca. Descubra mais no Spotify a partir de 5 de janeiro.
A versão final do Som do Futuro da FPT Industrial será apresentada ao vivo por Giorgio
Moroder no dia 8 de janeiro, em um evento especial em Las Vegas, na CES 2020, a
feira de bens de consumo eletrônicos mais importante do mundo. Fique ligado nessa
apresentação e veja mais informações no site e nos canais sociais da FPT Industrial.

A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para
veículos on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000
colaboradores em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial
consiste de 73 distribuidores e mais de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de
produtos, incluindo seis linhas de motores de 42 hp a 1.006 hp, transmissões com torques máximos de 200 Nm
a 500 Nm e eixos dianteiros e traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui

a oferta mais completa de motores a gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo
motores com potências de 136 hp a 460 hp. Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem
da FPT Industrial uma líder mundial em motores industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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