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É esta a proposta da Fiat, com um projeto desenvolvido especialmente para a internet 
 
Mídia social entrou de vez no dia-a-dia das grandes empresas. A Fiat, por exemplo, aumentou 
de 10% para 15% a participação das ações na web em seu orçamento de marketing em 2009. 
João Batista Ciaco, diretor de marketing da montadora, explica como a internet pode ajudar 
na estratégia de comunicação de uma fabricante de carros. 
 
O que mudou na relação entre empresa e os clientes com a explosão das mídias 
sociais? 
 
No mercado automotivo, a experiência é muito importante para decidir a compra. Comprar um 
carro raramente é um processo individual e pode durar até seis meses. O consumidor faz 
pesquisas, pergunta a opinião da família e dos amigos, entra na internet para ver o que falam 
sobre o produto, vai à concessionária para ver o carro pela primeira vez, depois leva a família, 
enfim, até chegar o dia em que comprará o produto. 
 
Novas mídias substituem a mídia tradicional? 
 
De jeito nenhum. Não existe novas e velhas mídias. Elas são sempre complementares e 
convivem inevitavelmente. É somente pela combinação das várias mídias que se chega 
eficientemente aos consumidores. 
 
De que maneira a Fiat está nas redes sociais? 
 
Para cada lançamento de um novo carro, criamos um projeto nas redes sociais. Lançamos 
neste ano um projeto muito ousado: Fiat Mio (www.fiatmio.ee) e, em pouco mais de quatro 
meses, cerca de dez mil internautas de mais de 150 países expressaram mais de sete mil 
idéias livres, sugestões e pedidos que ajudarão a Fiat a construir o FCC III (Fiat Concept Car), 
terceiro carro conceito da montadora desenvolvido no Brasil e que será apresentado no Salão 
Internacional do Automóvel de São Paulo, em 2010. Além disto, haverá uma fase na qual o 
internauta também poderá participar da estratégia de comunicação do carro, que irá da 
escolha do nome até o slogan. 
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