
tecnológica usada no projeto foi 
feita junto com a TellVox.

Segundo Abel Reis,vice-pre-
sidente de tecnologia e projetos 
da AgênciaClick, a idéia de pro-
mover o lançamento no celular 
partiu das próprias característi-
cas do carro. O sistema Blue&Me 
permite que o motorista, por 
meio do comando de voz, faça 
ligações, consulte a agenda te-
lefônica ou escolha uma música 
do seu mp3 player. A conexão é 
feita por meio de uma entrada 
USB no porta-luvas do veículo 
(sistema desenvolvido em parce-

Embalada pelo bom desem-
penho nos primeiros sete meses 
do ano, quando vendeu mais 
de 320 mil unidades (25,9% 
do mercado brasileiro total), 
num crescimento de 32,3% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, a Fiat dá um novo 
passo na sua estratégia para 
manter a liderança de vendas 
do setor com o lançamento do 
modelo Punto. Aproveitando a 
boa maré, a montadora areja a 
comunicação e investe numa 
campanha de mobile marketing, 
desenvolvida pela AgênciaClick, 
em parceria com a Claro, como 
ponto de partida da estratégia 
de divulgação.

A agência colocou no ar na 
quinta-feira, 9, o hotsite mobile 
www.fiatpunto.mobi (criado es-
pecialmente para o celular, mas 
que também pode ser acessado 
pelo computador), no qual os 
visitantes podem ter informa-
ções sobre o modelo. Na mesma 
data ocorreu o lançamento ofi-
cial do carro em Buenos Aires. 
Os assinantes da operadora de 
telefonia também poderão aces-
sar o endereço por meio de um 
banner presente na página inicial 
do Claro Idéias. A plataforma 
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Ficha técnica
Anunciante/produto:

Fiat Automóveis/Punto

Mídia de massa

Títulos/filmes: ”Bola de Cristal”, “Real 

Life” e “Heroína”

Agência: Leo Burnett

Criação: João Caetano Brasil 

e Benjamin Yung Jr.

Direção de criação: Ruy Lindenberg

Produtora/filme: Republika Filmes

Direção/filme: Carlos Manga Junior

Direção/fotografia: Lito Mendes da 

Rocha

Pós-produção: Vetor Zero

Produtora/som: Saxsofunny

Aprovação/cliente: Lélio Ramos, João 

Ciaco e Maria Lucia Antonio

Mobile e internet

Agência: AgênciaClick

Criação: Diego Nicolau, Pedro Burneiko 

e Gabriela Hunnicutt

Diretor de criação: Ricardo Figueira

Diretor de tecnologia: Alexandre Santos

e João Cabral

Filmes criados pela Leo Burnett dão 

continuidade à estratégia de comuni-

cação da Fiat, iniciada no celular pela 

AgênciaClick
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A segunda onda da cam-

panha online apresentará um 
hotsite 3D que proporcionará 
um test drive virtual no Punto. O 
internauta poderá levar amigos 
no passeio e interagir com outros 
usuários. “Estamos buscando 
com a Fiat formas de explorar os 
meios móveis como plataforma 
de mídia e esperamos que a ação 
gere uma experiência bastante 
diferenciada”, diz Abel, desta-
cando que os sites já nasceram 
com versão em espanhol para 
Argentina, Colômbia, Venezuela 

e países da América Central.
A campanha em mídia de 

massa, criada pela Leo Burnett, 
estreou no domingo, 12, com 
um filme teaser de 15 segundos. 
Dirigido pelo fotógrafo Andréas 
Heininger, o comercial começa 
com a frase “Vem aí um dos 
maiores sucessos da Europa” e 
na seqüência mostra detalhes do 
carro sem, no entanto, revelar o 

nome ou a marca. No final apa-
rece um ponto de interrogação 
que remete ao “P” estilizado do 
logotipo do Punto. Nesta sexta-
feira, 17, estréiam outros três 
comerciais (com versões de 60 
e 30 segundos para cinema e 
TV). A ação ainda conta com 
seis anúncios.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 13 ago 2007. Campanhas, ano 29, n. 1271, p. 27.


