
Primeiro trabalho com criação da agência será veiculado no início de 2012 

Iveco fecha com Leo Burnett 
D i v u l g a ç ã o 

por Heloísa de Oliveira 

Inovação é a palavra de ordem 
na Iveco, empresa do Grupo Fiat 

fundada no Brasil em 1997 e de-
dicada à produção e comercializa-
ção de caminhões e ônibus. Em 
2007, ao perceber uma tendência 
à sofisticação no setor, que passou 
a oferecer produtos cada vez mais 
arrojados, a companhia arquitetou 
uma agressiva estratégia de ex-
pansão, com plano de investimen-
tos de R$ 570 milhões. Devido ao 
rápido retorno da iniciativa, que 
fez com que a empresa conquis-
tasse 10% do market share no 
país nos últimos cinco anos - em 
2006, obtinha 4% de participação 
no mercado -, a Iveco se sentiu se-

gura para alçar voos ainda maio-
res. Entre as metas para 2012, 
uma já começa a dar os primei-
ros passos: o alinhamento global 
de suas campanhas publicitárias, 
possível graças à parceria com a 
Leo Burnett Tailor Made, agência 
da Iveco na Europa. 

"Além de cuidar da Iveco na 
Europa há dois anos, a Leo Bur-
nett é a agência mundial da Fiat 
Auto, que também faz parte do 
Grupo Fiat. Não há dúvidas de 
que essa será uma parceria mui-
to bem sucedida", afirma Marco 
Piquini, diretor de comunicação 
da Iveco. Desde 2006, a empresa 
fazia parte da carteira de clien-
tes da mineira Domínio Público, 
considerada por Piquini "mais 
que essencial" para o crescimen-
to da companhia. 

O primeiro trabalho desenvol-
vido pela Leo Burnett será veicu-
lado no início de 2012, ano em 
que a Iveco inaugura uma nova 
fase. "De 2007 a 2011, apresen-

tamos seis famílias de produtos 
no Brasil. Entre 2012 e 2014, 
chegaremos com tudo com o lan-
çamento da geração Ecoline, ba-
seada nos conceitos de ecologia 
e economia sustentável", conta 
Piquini. O carro-chefe da linha é 
o modelo Stralis AS (Active Spa-
ce), conceito de veículo que reúne 
cabine com amplo espaço, painel 
exclusivo e três opções de moto-
rização (440, 480 e 560 cavalos). 

"A história da empresa mos-
trou que acertamos, e muito, 
quando decidimos apostar no no-
vo. De janeiro a setembro deste 
ano, obtivemos um crescimento 
de 40%, número bem superior ao 
do mercado de caminhões, que 
foi de 12%. Estamos animados e 
prontos para driblar a concorrên-
cia", destaca Piquini. 

REESTRUTURAÇÃO 
À troca de agência, soma-se mais 
uma mudança na Iveco: a rees-
truturação de sua área de publi-

cidade. Antes atrelada à área de 
comunicação, ela passa a compor 
o setor de vendas e marketing, 
sob a responsabilidade direta de 
Marcelo Bouhid, gerente de ma-
rketing da empresa. "Em 2007, 
criamos uma estrutura de co-
municação integrada pensando 
unicamente em dialogar de for-
ma rápida e eficiente. O movi-
mento trouxe ótimos resultados 
na época, mas, com o expressivo 
crescimento, começamos a sentir 
necessidade de criar uma direto-
ria de vendas e marketing para 
cuidar exclusivamente da parte 
publicitária e de eventos voltados 
ao universo comercial", explica 
Piquini. 

A Iveco possui 33 fábricas em 
19 países, entre eles Itália, Ale-
manha, França, Espanha, Áus-
tria, República Tcheca, Hungria, 
Rússia, Sérvia e China. Desde 
2000, o Brasil abriga uma das 
fábricas da empresa em Sete La-
goas, Minas Gerais. 

Marco Piquini: "a história da empresa mostrou que acertamos, e muito, quando decidimos apostar no novo" 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 10.




