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Marili Ribeiro

As agências de propaganda Leo
Burnett Tailor Made, presidida

por Paulo Giovanni, e a online
Click Isobar, de Abel Reis, vão
anunciar amanhã uma iniciativa
inédita no mercado publicitário.
Elas juntaram forças para criar
uma nova agência que atenderá
um único cliente: a Fiat.

Os dois fornecedores, vincula-
dos a conglomerados distintos –
a Click Isobar, ao inglês Aegis
Media, e a Leo Burnett, ao fran-
cês Publicis – escolheram o mo-

delo de negócios incomum para
atender à montadora italiana,
que está entre os dez maiores
anunciantes do Brasil. A empre-
sa investiu R$ 877 milhões em
2010, segundo o Ibope Monitor.
Um cliente desse porte conse-
gue fazer com que certas barrei-
ras se rompam.

A iniciativa abre um preceden-
te, ao juntar duas agências que
são reconhecidas pelo talento

em áreas distintas, além de sinali-
zar uma maior importância dos
serviços online. As agências tra-
dicionais costumam oferecer
serviços online, mas de forma
complementar. Há certa resis-
tência às ações na web, porque a
remuneração ainda é menor do
que nas campanhas em grande
mídia. Fora isso, o controle de
campanhas online requer mais
mão de obra, o que eleva custos.

A Fiat, como a maioria das
montadoras, vem aumentado
suas verbas para ações na web. E
tem sido ousada: da verba total
destinada ao lançamento de mo-
delos, promoções e campanhas
institucionais, entre 15% e 20%
vão para sites, redes sociais e apli-
cativos para celulares. Nas ou-
tras montadoras, essa relação fi-
ca entre 8% e 10%.

Nos sites dedicados ao setor

publicitário, a iniciativa da
“Agência Fiat” foi apelidada de
“Queda do muro de Betim”, em
referência à sede da empresa, em
Minas. O paralelo com o Muro de
Berlim sugere que a operação vai
revolucionar a relação entre a pu-
blicidade tradicional e a digital.

A “união publicitária” é pedi-
da pela Fiat há tempos. João Cia-
co, executivo de marketing da
empresa, tem dito em eventos
que perde-se tempo com confli-
tos entre agências online e offli-
ne. A Agência Fiat pode ser a res-
posta para essa questão.

Leo Burnett e Click Isobar criam agência só para a Fiat

Cleide Silva

M ais um supercarro
chega ao mercado
brasileiro para dis-
putar o restrito seg-

mento de alto luxo, o de mode-
los esportivos que custam acima
de R$ 1 milhão.

O Lamborghini Aventador,
apresentado no Salão do Auto-
móvel de Genebra em março,
tem produção prevista de 900
unidades este ano, das quais cin-
co virão para o Brasil. Uma delas
já está vendida, por preço estima-
do de R$ 2,6 milhões.

Do ano passado até agora fo-
ram vendidos mais de 80 veícu-
los da categoria dos esportivos
de luxo. Só da Lamborghini fo-
ram 18 unidades do modelo Gal-
lardo, com versões que custam
entre R$ 1,4 milhão e R$ 1,6 mi-
lhão. A previsão para este ano é
de comercializar 20 a 25 unida-
des, informa Jaroslav Sussland,
diretor de relações internacio-
nais da marca, importada oficial-
mente pelo Grupo Via Italia.

O mesmo grupo representa a
Ferrari, que vendeu 41 veículos
no ano passado e nove no primei-
ro trimestre deste ano, com pre-
ços entre R$ 1,38 milhão e R$ 1,9
milhão.

Em nove meses de atuação no
mercado brasileiro, a Aston Mar-
tin comercializou 40 veículos,
dos quais 11 do modelo DBS, por

R$ 1,25 milhão a R$ 1,45 milhão.
Já dos 30 modelos da Bentley
vendidos a partir de março do
ano passado, quatro são do Su-
persports, que custa R$ 1,15 mi-
lhão.

O grupo Platinuss, importa-
dor das marcas Spyker e Pagani,
vendeu uma unidade no ano pas-
sado do Spyker C8 (R$ 1,1 mi-
lhão), mas não conseguiu achar
compradores para os modelos
Zonda, da Pagani, cujos preços
são os mais salgados entre as
marcas que operam no País – de
R$ 4,25 milhões a R$ 8,8 milhões.

Produção vendida. Segundo
Sussland, as cinco unidades do
Aventador devem começar a che-
gar ao País entre agosto e setem-
bro. Uma já está reservada e as
outras quatro estão sendo nego-
ciadas. Para 2012, o grupo brasi-
leiro já encomendou mais sete
unidades.

“Toda a produção para os pró-
ximos 13 meses já está vendida”,
informa Sussland. No início do
mês, quando a fábrica italiana ini-
ciou a produção em série do mo-
delo, ele e o diretor comercial da
Lamborghini São Paulo, Ricardo
Briz Casado, estiveram na Itália

para testá-lo.
Substituto do Murciélago,

que deixou de ser produzido
em abril do ano passado, o
Aventador, apesar de ser um
superesportivo, com potente
motor V12, tem característi-
cas de um carro de passeio,
diz Sussland.

“O interior é confortável, a
dirigibilidade é muito boa e
qualquer um pode dirigir, não
só as pessoas que gostam da
esportividade”, afirma o exe-
cutivo.

O carro é todo feito em fi-
bra de carbono, o que lhe ga-
rante uma estrutura leve, e a
suspensão é similar à dos car-
ros da Fórmula 1. A manuten-
ção e serviços serão acompa-
nhados on line pela fábrica, in-
forma o executivo.

Aventador, segundo a em-
presa, é o nome de um touro
que em outubro de 1993 ga-
nhou o mais importante prê-
mio da tourada espanhola na
cidade de Zaragoza, por sua
coragem considerada excep-
cional.

A Via Italia promete uma
festa para apresentar o novo
modelo Lamborghini em São
Paulo. Mas os potenciais com-
pradores do modelo – de uma
lista formada por cerca de mil
pessoas –, vão ver o Aventa-
dor em momento privado e
poderão até dirigi-lo.

Luxo

LAMBORGHINI/DIVULGAÇÃO

LAMBORGHINI TRAZ
CARRO DE R$ 2,6 MI
Das 900 unidades produzidas do novo Lamborghini Aventador, substituto
do Murciélago, cinco terão o Brasil como destino – uma delas já foi vendida

Uma das maiores
anunciantes do País,
montadora queria unificar
publicidade tradicional
com iniciativas na web

Estreia. Lamborghini Aventador foi apresentado em março, no Salão de Genebra

Desde o ano passado,
cerca de 80 veículos de
mais de R$ 1 milhão
foram vendidos no País

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 maio 2011, Economia & Negócios, p. B15.

Text Box
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.


	Untitled



