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Numa era em que a mobili-
dade reina absoluta, engana-se 
quem pensa que a invenção do 
iPod equivale à conquista do 
Santo Graal. “No mundo da mo-
bilidade, o carro será o grande 
ponto de convergência”, profeti-
za João Batista Ciaco, diretor de 
marketing da Fiat. “Foi a partir 
desse conceito que criamos os 
diferenciais do Linea, um carro 
que representa a chegada de 
um novo tempo para a Fiat”, 
completa o executivo, que, para 
o lançamento, coordenou a cria-
ção de cem ações de marketing, 
entre elas evento, marketing di-
reto e de relacionamento e uma 
campanha com quatro filmes 
que começam a ser veiculados 
no domingo, 28.

Na criação da campanha estão 
envolvidas Leo Burnett, Agên-
ciaClick, The Marketing Store, 
Sunset e Fan. A comunicação, 
que começou no final de agosto 
na web, deve continuar até o fim 
de 2009. Perguntado sobre o total 
do investimento no lançamento 
do Linea, Ciaco revela: “Ficou 
entre 30% e um terço de toda a 
verba de marketing deste ano”. 
Segundo o ranking Agências 
& Anunciantes, publicado por 
M&M, em 2007 a Fiat investiu 
em mídia R$ 170 milhões. 

Todo esse cuidado se faz 
necessário porque, com o novo 
carro, a empresa passa a com-
petir no segmento dos sedãs 
médios. No ano passado foram 
vendidas 181 mil unidades da 
categoria, movimentando R$ 
12 bilhões. Entre 2006 e 2007 o 
crescimento dos sedãs médios 
foi de 30,6%, enquanto o índice 
no mercado geral de automó-
veis foi de 26,4%. Em 2008, de 
janeiro a agosto, a venda dos 
sedãs médios alcançou 140 mil 
automóveis, e a estimativa é que 
chegue a 220 mil unidades até 
o fim do ano. 

O Linea tem concorrentes 
de peso como o C4, da Citroën, 
o Toyota Corolla, o Honda Fit e 
o Chevrolet Omega. “Hoje esse 
segmento representa entre 6% 
e 8% do mercado e pode rapida-
mente chegar a 10%”, diz Ciaco, 
que justifica a aposta da monta-
dora lembrando que em todas 
as faixas sociais existe um pro-
cesso de evolução vertical nos 
padrões de consumo. Ou seja, 
dentro das possibilidades de 
cada bolso, as pessoas querem 
consumir bens de maior índice 
de excelência porque isso lhes 
traz a sensação de recompensa. 
“As pessoas querem a sensação 
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de terem conquistado algo, e o 
carro, na cultura ocidental, é um 
dos elementos mais importantes 
que compõem o estilo de vida”, 
diz Ciaco.

“Com a chegada do Linea, 
temos um top de linha com 
diferenciais tecnológicos e de 
estilo bastante sofisticado e que 
amplia nosso espectro de fideli-
zação porque dá ao consumidor 
da marca um novo patamar para 
evoluir”, explica Ciaco. O preço 
do Linea começa em R$ 65 mil, 
mas tudo indica que seu preço 
médio ficará em torno dos R$ 
73 mil.

Além de representar o perfil 
sóbrio, com linhas elegantes, o 
nome Linea serviu de fio condu-
tor para a estratégia de comu-
nicação que a Fiat está tecendo 
de forma intensa na internet. 
Todas as ações serão baseadas 
em redes sociais. O comprador 

fará parte de uma comunidade 
com perfil semelhante ao Face-
book, o que dará uma dimensão 
de clube de fidelidade, com van-
tagens para os consumidores ao 

Há cerca de um mês um blog 
sobre o desenvolvimento do Linea 
está na internet, mostrando vários 
aspectos da criação do carro. O 
blog recebe uma média de 20 mil 
visitas por dia e muitos posts. Mas 
o modelo ainda não tinha sido 
visto integralmente. Já no cine-
ma, os mais atentos tiveram essa 
oportunidade. Um protótipo do 
Linea surge na seqüência inicial 
do filme Ensaio sobre a Cegueira, 
de Fernando Meirelles. 

O carro está no filme porque 
foi usado como base um Linea 
turco. Com algumas intervenções, 
construiu-se um protótipo do 

Ensaio sobre a cegueira
modelo brasileiro. “Participar do 
filme foi uma grande oportunida-
de. Quando soube dele, estávamos 
trabalhando no projeto de lança-
mento, e já visualizei o carro no 
filme”, conta João Ciaco, diretor 
de marketing da Fiat. Um dia, 
Andrea Barata Ribeiro, sócia de 
Meirelles na O2, procurou a mon-
tadora para saber se a empresa 
gostaria de participar da produção 
como patrocinadora. “Disse que 
só entraria se tivesse uns seis me-
ses para construir um protótipo 
para a filmagem”, lembra Ciaco. O 
resto da história pode ser visto nos 
cinemas e concessionárias.

adquirir carros da Fiat. O pacote 
de fidelidade inclui também um 
cartão de crédito Itaú Platinum. 
“Queremos que o carro seja o 
elemento de conectividade entre 
as pessoas na web”, diz Ciaco.

Na TV, a comunicação desen-
volvida pela Leo Burnett ressalta 
as características inovadoras do 
novo modelo. Um dos comerciais, 

“Conectado”, apresenta o concei-
to da campanha. Em outro filme, 
“GPS”, o foco está no Blue & Me 
Nav, um sistema de GPS com 
comando de voz. “Essa campanha 
está focada em um público que 
sabe discernir bem o significado 
de sofisticação”, comenta Ruy 
Lindenberg, vice-presidente de 
criação da agência.

Com o objetivo de mostrar a 
diversidade da oferta turística 
brasileira ao público do exterior, 
a Embratur apresenta em Nova 
York, nesta segunda-feira, 22, 
campanha publicitária inter-
nacional com o título “Brasil 
sensacional”. Desenvolvida pela 
Artplan, a ação será realizada em 
12 países e terá investimento de 
US$ 88 milhões entre setembro 
deste ano e junho de 2010.

O primeiro ato da campanha 
contará com o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que estará 
em Nova York para a convenção 
anual da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Ele afirmou que 
o Brasil precisa avançar na sua 
promoção como destino e que o 
primeiro passo é fazer com que 
os brasileiros conheçam o País 
e, paralelamente a isso, manter 
uma política forte de atração de 
turistas estrangeiros.

“É chique lançar em Nova 
York. A gente tinha vergonha de 
fazer as coisas lá fora. Nós nos 
comportávamos como pequenos. 
Mas lá você tem um continente 
rico que pode viajar até a pé. 
Temos de investir para trazer 
esses turistas”, completou o 

Brasil para estrangeiro ver
presidente ao falar da ação, na 
semana passada. Os gastos de 
turistas estrangeiros no Brasil 
em 2007 chegaram a US$ 4,9 
bilhões. Em 2006, esse montante 
foi de US$ 4,3 bilhões.

A comunicação faz parte da 
nova Política Nacional de Turis-
mo, que integra a Lei Geral de 
Turismo, sancionada por Lula na 
quarta-feira, 17. “Essa campanha 
é um grande passo para a divulga-
ção do Brasil no mercado interna-
cional. Precisamos mostrar o País 
lá fora e, dessa forma, convencer 
os viajantes de que esse é um 
ótimo destino”, afirmou Jeanine 
Pires, presidente da Embratur.

Além dessa campanha, ou-
tras ações de promoção do Brasil 
devem ser realizadas, como uma 
comunicação de turismo interno 
que será lançada em novembro.

“Brasil sensacional” engloba 
mobiliário urbano, mídia impres-
sa, internet e revistas de bordo 
das principais companhias aéreas, 
além de catálogos de operadoras 
de turismo. Em Nova York, quatro 
ônibus já estão pintados com os 
símbolos do Brasil.

O ministro do Turismo, Luiz 
Barretto — que na quarta-feira, 

17, foi confirmado por Lula no 
cargo, já que desde a saída de 
Marta Suplicy da pasta estava na 
posição de interino —, também 
aproveitou para ressaltar que as 
ações de publicidade são funda-
mentais para mostrar o Brasil 
para os estrangeiros e para os 
brasileiros. Ele afirmou que o 
País está organizando sua cadeia 
de serviços de turismo. 

Em 2007 foi realizada a cam-
panha “Brasil. Vire fã”, com a 
assinatura da McCann Erickson. 
Inglaterra, França e Itália foram 
os primeiros países a receberem 
a ação. Entre 2006 e 2007 a 
Embratur fez campanha de links 
patrocinados no Google AdWords 
para divulgar o portal brasileiro de 
turismo, www.braziltour.com. De 
acordo com os dados da empresa, 
entre maio e outubro de 2006 do-
brou o número de acessos ao site 
e, em apenas um mês, houve um 
crescimento de 120% no número 
de visitantes. A ação estava focada 
em 14 países: Argentina, Uruguai, 
Chile, Peru, Paraguai, Venezuela, 
Colômbia, Estados Unidos, Es-
panha, Alemanha, Itália, França, 
Reino Unido e Portugal.

Alexandra Bicca
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Os filmes criados pela Leo Burnett 

mostram os diferenciais do modelo que 

inaugura a entrada da Fiat na categoria 

sedã médio
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