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Pacotes de comunicação da Fiat brasileira são utilizados em outras unidades da montadora no 
mundo 
 
Pela primeira vez, a Fiat brasileira está exportando pacotes completos de tecnologia na área de 
comunicação para outras unidades da montadora no mundo. A informação é de João Batista 
Simon Ciaco, diretor adjunto de marketing de relacionamento da fabricante de automóveis 
italiana. "Com a campanha de lançamento do Fiat Stilo, alcançamos um grau de eficiência em 
comunicação integrada que não existe lá fora", diz o executivo. "Atualmente, a ação desenvolvida 
no Brasil é veiculada na França e na Turquia." 
 
Segundo Ciaco, a campanha de Fiat Stilo, recém-concluída, é o ápice de esforços de integração de 
ações de comunicação, iniciado há cerca de dois anos com o lançamento do Marea. Na época, a 
montadora resolveu unir esforços nas áreas de Internet, marketing de relacionamento e 
publicidade com o objetivo de aumentar o número de visitas de potenciais consumidores às 
concessionárias da marca. O resultado foram 24 mil test drives. A curva de aprendizado incluiu 
ainda os modelos Siena (42 mil test drives) e Doblò (74 mil test drives), e culminou com a 
campanha de Stilo que, em seis meses, levou às concessionárias mais de 90 mil potenciais 
clientes, dos quais mais de 30% adquiriram o veículo, de acordo com Ciaco.  
 
Carroças de Collor 
 
Com a estratégia, a Fiat acredita que pode gerar vendas a médio e longo prazo, além de atingir 
consumidores em momento de compra. Na análise de Ciaco, das "carroças" de Fernando Collor 
até hoje, a indústria automobilística nacional sofreu grandes transformações. A chegada de novos 
modelos, tecnologias e empresas coincidiu com a queda do poder aquisitivo do brasileiro e tornou 
a concorrência cada vez mais acirrada. Uma das conseqüências do processo foi a homogeneização 
da comunicação. De modo geral, as vantagens propagandeadas pelos fabricantes são muito 
semelhantes em cada um dos segmentos do setor. Levar o cliente à concessionária e oferecer a 
ele a oportunidade de sentir o veículo pode fazer a diferença. "Mesmo que a venda não seja 
efetuada no momento da primeira visita, o test drive é importante. Conhecendo o carro, o 
consumidor provavelmente irá considerá-lo quando for de fato efetivar a compra", diz o executivo.  
 
Um dos principais entraves foi convencer profissionais de vendas de concessionárias, peças-chave 
na estratégia, a terem paciência - eles recebem comissão por vendas. A solução foram programas 
de incentivo baseados em prêmios em dinheiro, sorteio de carros e viagens, além de suporte 
técnico. "A eficiência das campanhas do setor na comunicação de características técnicas em 
mídias de massa criou a necessidade de tornar o contato do cliente com o carro, no ponto-de-
venda, muito mais emocional", diz Ciaco.  
 
As mudanças tiveram reflexo direto na alocação de verbas publicitárias. Hoje, a Fiat gasta, em 
média, 60% do orçamento de marketing em ações voltadas ao varejo, e 40% em ações 
institucionais. Nos últimos anos da década de 90, a relação era inversa. "Construir marca deixou 
de ser responsabilidade exclusiva de mídias tradicionais como TV, revistas e jornais. O mais 
importante é a comunicação integrada", afirma Ciaco.  
 
Geraldo Rondon Rocha Azevedo, presidente da The Marketing Store World- wide Brasil, agência de 
marketing promocional responsável pela coordenação da campanha, destaca ainda a freqüência 
de contato com os anúncios no convencimento do consumidor. A campanha do Fiat Stilo incluiu 
ações em parceria com a TAM ("Café da manhã com Stilo"), além de malas-diretas, filmes para 
TV, ações de Internet e peças em mídia impressa.  
 
Ações esportivas  



"Se temos a Ogilvy para cuidar da nossa comunicação de varejo, a Leo Burnett para cuidar de 
institucional, a Market Store para ações promocionais e a Datamidia para marketing direto, por 
que não ter uma empresa para orientar no processo de decisão dos investimentos em marketing 
esportivo?" Foi com essa pergunta que Luiz Fernando Biagiotti, diretor de marketing da Fiat, 
começou o que ele chama de "processo de profissionalização" dos investimentos da companhia 
nessa área, que até então eram feitos de forma "caseira", de acordo com o próprio executivo. O 
primeiro passo para isso foi a contratação da Impact Sports, especiali-zada em marketing 
esportivo, que a partir de agora gerencia e planeja as ações da Fiat.  
 
A intenção, segundo Biagiotti, é aumentar a visibilidade da marca nos eventos de esportes: 
"Apesar de ter histórico em investimento em marketing esportivo, a Fiat não é percebida como 
uma marca que investe nessa área". Sem citar números, ele diz que o que já estava fechado para 
2003 será realizado, mas que a partir de 2004 as ações serão mais bem analisadas de acordo com 
os interesses da marca. "Por enquanto, o negócio é botar ordem na casa e explorar ao máximo os 
eventos que já estão na agenda. Daqui para a frente vamos rever o que estamos fazendo, porque 
atualmente temos muito mais dúvidas do que certezas", revela.  
 
E, enquanto 2004 não começa, a Impact analisa e acompanha os projetos definidos para 2003 e 
trabalha o planejamento para o próximo ano. "Estaremos presentes nos eventos que já estavam 
fechados, mas a nossa principal função é oferecer coerência nos próximos, apoiando iniciativas 
que estejam ligadas aos objetivos da empresa. Por exemplo, se a Fiat quer lançar algum 
automóvel, precisa de um planejamento totalmente voltado para a linha que será lançada, 
visando atingir o público certo", diz Paulo Roberto Al-Assal, diretor da Impact Sports.  
 
Incentive House e Playcorp também vão para o exterior 
Fernando Murad  
 
Em tempos em que a palavra de ordem é globalização, empresas brasileiras de marketing de 
relacionamento e incentivo e de marketing estratégico encontraram na exportação de serviços 
uma alternativa promissora. Com a tendência de empresas globais buscarem soluções integradas 
de comunicação para suas operações, agências com competência criativa acabam ganhando 
espaço no mercado internacional.  
 
Um exemplo é a Incentive House, pertencente ao Grupo Accor no Brasil, que desenvolveu 
recentemente uma campanha de incentivo para a Shell implementada em 45 países da América 
Latina. A ação, intitulada "Mega team", ganhou um site na Internet disponibilizado em três 
idiomas: espanhol, inglês e português. "Foi extremamente desafiador, não só por coordenar uma 
estratégia em vários países, mas também por trabalhar com culturas muito diferentes", diz André 
Sapoznik, diretor geral da Incentive House. O projeto de marketing de incentivo prossegue até o 
final do ano. A agência do Grupo Accor também criou há dois anos um programa de 
relacionamento, que abrangia toda a América Latina, para a Cisco Systems - empresa do 
segmento de soluções de redes corporativas, internetworking e telecomunicações. Dentre outros 
trabalhos internacionais da Incentive House estão uma convenção de vendas organizada para 
uma companhia do setor de tecnologia e um encontro anual de um laboratório farmacêutico, 
ambos realizados em Cancun, no México. "Ao fazer parte de um grupo internacional, contando 
com estrutura em diversos países, oferecemos uma vantagem interessante para clientes que 
buscam soluções integradas", complementa Sapoznik.  
 
O Grupo Playcorp, que desenvolve projetos de marketing estratégico no setor de entretenimento, 
turismo e lazer há 20 anos, é outro exemplo de exportação de serviços. A empresa está envolvida 
em negociações com grupos proprietários de empreendimentos de entretenimento na Europa e 
nos Estados Unidos para promover alianças estratégicas. "Neste ano começamos a estreitar 
nossas relações no mercado mundial, principalmente o europeu, e esperamos implementar em 
breve o modelo de alianças corporativas em países como Espanha e França", afirma Marcelo 
Flores, diretor do Grupo Playcorp.  



 
Esta não foi a primeira investida da empresa no mercado europeu. Há quatro anos, em parceria 
com o Grupo Sonae, a Playcorp desenvolveu projetos estratégicos para o Parque Funcenter, 
localizado em Lisboa, Portugal. Na ação, construiu alianças com Kodak, Citroën, Shell e Pepsi. O 
grupo brasileiro também manteve, durante dez anos, uma operação na Argentina que cuidava dos 
negócios do Playcenter nos shoppings do país.  
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