
Levar o consumidor para um test drive 
virtual. Esse foi o objetivo da Fiat para 
dar continuidade à campanha de lança
mento do Fiat Bravo. Desenvolvida pela 
AgênciaClick Isobar, a ação, de 3 a 10 de 
fevereiro, contou com 23.713 cadastros 
realizados. "O Fiat Bravo é um carro 
que procura agradar um consumidor 
muito exigente, e, entre outros atribu
tos, possui tecnologia de úl t ima gera
ção, daí idealizamos um test drive que 
poderia ser feito sem que o consumidor 
saísse de casa, usando apenas o acesso 
à internet, e ao mesmo tempo conse
guisse ver o desempenho do carro e sua 
estabilidade. Além disso, cada partici
pante poderia escolher o seu roteiro e 
lançar um desafio ao nosso piloto pro
fissional", comenta o diretor de publici
dade e marketing de relacionamento da 
Fiat, João Batista Ciaco. 

Segundo o vice-presidente executivo 
de criação da AgênciaClick Isobar, Ba-
phael Vasconcellos, o objetivo da ação 
foi passar para o consumidor que a ro

tina pode ser muito mais interessante 
e diferente quando se está a bordo de 
um Fiat Bravo. A partir desse conceito 
surgiu a ideia de convidar as pessoas a 

Vídeos do desafio 
estão no brand 
channel da Fiat 
no YouTube 

mostrarem um trajeto diário delas, seja 
para o trabalho, para a escola, para a 
academia ou até mesmo inventado na 
hora. "Para tornar esses trajetos uma 
realidade utilizamos o Google Map para 
que os participantes pudessem mostrar, 
literalmente, no mapa sua rotina", lem
bra Vasconcellos. 

Foram três meses de desenvolvimen
to da campanha, sendo que o período de 
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teaser teve início em 3 de fevereiro e o 
dia do evento foi marcado para o dia 10 
do mesmo mês. Por meio de mídia onli
ne, além de uma ação no programa Big 
Brother Brasil, veiculado na Rede Globo 
de Televisão, os consumidores foram 
convidados a entrar no site do Bravo 
(www.fiat.com.br/bravo/realmap). "No 
site, os consumidores receberam a in
formação para se cadastrar, somente 
nome e e-mail, que em alguns dias se
riam informados sobre uma nova ação 
da companhia para o lançamento do 
Bravo", conta Vasconcellos. "Mais de 
200 mi l pessoas acessaram o site nos 
oito dias de teaser da ação, daí podemos 
concluir que tivemos uma ampla acei
tação do público, gerando expectativa e 
interesse", afirma Ciaco. 

No período do hotsite teaser, 15% das 
pessoas que visitaram o site se cadas
traram para acompanhar a ação. Outro 
resultado de destaque é o fato de cada 
pessoa ter realizado, em média, 5,4 tra
jetos antes de escolher qual i r ia mandar 

http://www.fiat.com.br/bravo/realmap


para o teste do piloto. Ou seja, as pessoas 
interagiram, tentando deixar o trajeto 
o mais difícil possível e criar o desafio 
proposto pela ação. 

Dois dias antes do evento, as pessoas 
cadastradas receberam um convite para 
ficar conectadas e enviarem seus traje
tos em 10 de fevereiro. A ação ficou no ar 
das 10h às 22h e 691 trajetos foram rece
bidos, sendo que desse total, 295 foram 
realizados. "Nossa previsão era conse
guir executar aproximadamente cem ro
teiros", comenta Ciaco, da Fiat. 

RESULTADOS 
No total, foram 296.180 visitas no hotsite 
da campanha, com uma duração média 
de 27m50s. Todos os vídeos do desafio 
estão disponíveis no brand channel da 
Fiat no YouTube. "O que, com certeza, 
aumenta ainda mais a audiência da cam
panha", afirma Vasconcellos. 

A ação aconteceu nos estúdios da 
Companhia Cinematográfica Vera 
Cruz, em São Bernardo do Campo 
(SP), num galpão com 2,4 m i l metros 
quadrados. "Encontrar esse espaço foi, 
sem dúvida alguma, o maior desafio 
de toda a campanha", lembra Vascon
cellos. "Nós precisávamos de um espa
ço muito grande para poder projetar o 
mapa e percorrer o trajeto com o carro, 
a lém do tamanho t a m b é m t ínhamos a 
preocupação com luminosidade do lu
gar, uma vez que precisávamos contro
lar a entrada de luz para que a projeção 

do mapa fosse um sucesso", comenta. 
Outro desafio, segundo o executivo, foi 
encontrar projetores capazes de fazer a 
projeção numa tela de 2,4 mi l metros 
quadrados. "Precisamos juntar dez 
projetores para chegar ao resultado 
que queríamos", diz o criativo. "Com 
certeza esses foram os momentos mais 
difíceis de toda a ação", diz. 

Mais de cem profissionais foram en
volvidos na execução do projeto. Duran
te três dias realizaram-se inúmeros en
saios, "nada podia dar errado no dia do 
evento", conta Vasconcellos. Nesse perío
do, toda a parte de tecnologia, como os 
links de internet, foi transferida para o 
galpão, além de toda a iluminação e os 
projetores. "Simulamos diferentes situa
ções que poderiam acontecer durante o 
dia do evento. Desde fila de espera para 
envio do trajeto, passando por queda 
do l ink e até mesmo problemas com o 
carro ou os pilotos", lembra o executi
vo. "Para dizer a verdade, foi como se 
fossem três dias de evento, tinha o pes
soal que acessava o site e mandava os 
trajetos, a equipe de projeções, os pilo
tos, todo mundo trabalhando e se empe
nhando como se fosse mesmo o dia do 
evento", afirma Vasconcellos. 

No final, "o ensaio serviu para deixar 
a equipe mais confiante" e "no dia certo, 
tudo correu bem e praticamente nada do 
que ensaiamos de coisas que poderiam 
dar errado aconteceu e a ação foi um su
cesso", finaliza. 
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