
A importância das redes sociais e das plataformas on-line como 
notáveis instrumentos de comunicação e publicidade já é regra 
entre os profissionais de marketing de empresas e agências. O 
que ainda não se sabe é a fórmula para utilizá-las de maneira 
conveniente e eficaz. Neste momento de mudança do paradig
ma comunicativo, João Ciaco chegou à Fiat com a missão de 
promover a integração das mídias on-line e off-line e pensar a 
estratégia de marketing de maneira global. O maior ícone dessa 
aposta é a criação da Agência Fiat, lançada em maio deste ano, a 
partir da fusão de profissionais de naturezas distintas e de duas 
grandes agências distintas: a Leo Burnett, que trabalha o conteú
do off-line, e a Agência Click, especializada em on-line. 

De acordo com Ciaco, as mídias tradicionais assumem novos 
papeis que precisam ser reconhecidos pelos profissionais da 
publicidade. "A mídia de massa deixa de ser informativa e passa 
a ser uma mídia de geração de buzz e você detalha o produ
to na intemet, na revista e no jornal. Você começa a trabalhar 
esse movimento", afirma o diretor de marketing, explicando a 
nova orientação dentro da empresa. A Fiat tem apostado ma
ciçamente no valor de sua marca, que, nos últimos 15 anos, se 
firmou como um dos líderes no setor automotivo brasileiro, sem 
temer a concorrência das novas importadoras de veículos re
cém-chegadas no país. "Eu sempre digo que não tem nada me
lhor para contrapor qualquer ação de mercado do que entregar 
para o consumidor aquilo que ele quer, do jeito que ele quer e 
na hora que ele quer", argumenta Ciaco. 

Neste ano, a Fiat foi vencedora do prêmio "Top of Mind 
Internet 2011", promovido pelo Universo Online, na catego
ria Automóvel - um indicativo de que a nova metodologia 
tem resultado positivo. 
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CADERNO DE MÍDIA - Este foi o 
ano em que a Fiat comemorou os 
35 anos da marca no Brasil. Quais 
os resultados da campanha de ani
versário? 
João Ciaco - Tem uma série de retor
nos. Não fizemos uma campanha cujo 
objetivo era vender mais. Fizemos 
uma campanha também para vender, 
mas que tinha um objetivo claro de 
marca, de testar alguns formatos, de 
consolidar a presença nas redes so
ciais, de estabelecer formas diferentes 
de conversar com os consumidores. É 
uma campanha institucional, que ce
lebra sem olhar para trás, que chama 
o consumidor para contar e compor 
suas histórias conosco, que é uma 
leitura clara para a marca de como é 
fazer comunicação. Queremos ouvir 
os consumidores brasileiros e saber 
que esses relatos é que vão, no fundo, 
compor a história da marca. Essa for
ma de olhar a relação com o consu
midor é muito bacana e a campanha 
de 35 anos faz isso. 

Quando começamos a trabalhar nas 
redes sociais, queríamos estabelecer 
um "monólogo a dois". O que temos 
agora e estamos aprendendo é efetivar 
esse diálogo. A campanha exercita essa 
possibilidade do diálogo efetivo, em 
que falamos e conversamos ao mes
mo tempo e construímos argumentos 
conjuntamente. Fomos às ruas captar 
depoimentos das pessoas, tivemos um 
carro, chamado de "movido a histórias", 
que passou por várias capitais buscan
do consumidores, e levamos essas his
tórias para a internet, depois para as 
mídias tradicionais. Os resultados de 
marca e de venda foram bons com a 
campanha de ampla atuação. 

Como a Fiat tem desenvolvido o tra
balho com as redes sociais e as mí
dias on-line em geral? 

A gente sempre tenta entender como 
a comunicação se dá. Aquela histó
ria de que tinha um emissor, outro 
era receptor, e se criava a mensagem 
não faz mais sentido nos tempos das 
mídias digitais, dos múltiplos consu
midores. Tentamos estabelecer, aos 
poucos, o conceito de que, em vez do 
seu consumidor ser o fim, o destino 
da sua comunicação, ele passa a ser 
o meio. Ou seja, é por meio do con
sumidor - que passa a operar como 
mídia - que conseguimos operar 
efetivamente aquilo que estamos 
fazendo. A gente sabe que, se o con
sumidor não pegar a campanha e 
compartilhar com amigos e em re
des sociais, não tivemos a amplitude 
total que ela poderia ter. Mas isso é 
bem complexo porque tem uma sé
rie de mudanças de comportamento 
em relação ao que a gente já sabe 
fazer. Todos os nossos indicadores 
são baseados no nosso consumidor 
como target, como fim. Eu não sei 
medir ainda o que eu ponho na TV 
e quais são os reflexos nas redes so
ciais. Ainda não tenho indicadores. 
Os bancos de dados disponíveis para 
planos de mídia são todos baseados 
no consumidor final. Mas estamos 
começando a construir isso ain
da. É o desafio que temos em mar
keting hoje: mudar os indicadores, 
mudar os processos, a engenharia 
para fazer com que a gente chegue 
ao consumidor e que ele nos leve a 
outros consumidores. Na campanha 
do Cinquecento, mais de cem peças 

diferentes foram produzidas porque 
identificamos mais de cem possibili
dades diferentes de falar com esses 
vários consumidores. Faz sentido 
eu falar com as pessoas que estão 
interessadas em carro, diferente de 
alguém que está interessado em pós-
venda, diferente de quem está inte
ressado em algo tecnológico do au
tomóvel. Se eu conseguir falar com 
ele [o consumidor] mostrando um 
atributo que lhe interessa, eu consi
go propagar a informação por meio 
desse grupo. Então é isso que temos 
feito e é por isso que a internet tem 
papel tão importante para a Fiat. 

Recentemente, foi inaugurada a Agên
cia Fiat, uma união de profissionais 
das agências Leo Bumett e Click. Como 
tem sido essa experiência? 
Unimos a agência off-line e a on-line. 
Não queremos mais duas agências 
e sim uma coisa só, então juntamos 
as duas e elas pensam juntas em es
tratégias integradas, mas a operação 
continua terceirizada. 

Tem sido duro, mas um aprendiza
do enorme para todo mundo. O que 
elas têm agora é a obrigação de che
gar ao cliente, que somos nós, sem 
trazer uma única coisa. Elas não che
gam para apresentar somente um fil
me, é algo que não permitimos. Tudo 
que vem para ser apresentado tem 
que vir de maneira integrada e mos
trando qual a presença que a marca 
vai ter em todas as mídias. Tem con
flitos naturais. Mas é muito difícil 
juntar e lidar com um universo que 
elas não sabem como lidar. E para nós 
também, que não estávamos acostu
mados a lidar com esse modelo. 

A campanha de Cinquecento e a 
de 35 anos já nasceram daí. Mas ela 
se consolida muito mais na campa
nha do Cinquecento, porque é uma 
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campanha cujo desdobramento on
line não é decupagem do projeto, é 
uma continuação importante, que 
faz parte do movimento inteiro que 
a gente quer construir para o carro. 
Acho que é muito consistente em 
termos de estratégia de marketing. 

Há uma nova tendência em rela
ção aos carros elétricos, ecológicos. 
Como isso afeta o mercado daqui 
pra frente e como a Fiat tem pensa
do essa questão? 
Isso é absolutamente essencial para 
o desenho do carro daqui pra frente. 
Não é sobre a linha de produção, não 
é sobre o controle rígido dos tempos, 
não é uma forma absolutamente 
controlada de produzir, comerciali
zar e vender, como no século XX. É 
um jeito diferente, que todo mundo 
está buscando, que passa, certamen
te, pela matriz energética que o carro 
vai ter - e que nós acreditamos que 
vai ser uma matriz múltipla. É uma 
combinação, em função da necessi
dade, entre o uso do veículo, a quan
tidade de vezes que você vai utilizar, 

a finalidade... Inclusive, uma matriz 
que vai além da combustão ou da 
propulsão, pela própria utilização 
dos carros. Hoje a gente tem que 
entender uma forma mais inteligen
te de usar os carros. Você vê carros 
com uma, duas pessoas, na maioria. 
Será que precisamos de carros tão 
grandes, com essa configuração? São 
coisas que precisamos pensar. Hoje, 
o carro é baseado na propriedade, é 
um bem que diz quem eu sou, uma 
série de coisas que os estudos antro
pológicos mostram muito isso. Gente 
que busca carro de aventura, carros 
agressivos ou urbanos, que somem 
na paisagem... É muito do meu estilo 
de vida, do que eu busco, do que sou. 
A indústria hoje está muito preocu
pada com isso. E o que eu acho inte
ressante é que essa não é uma deci

são da indústria, ela é compartilhada 
com quem vai estar conosco util izan
do nossos produtos e serviços. Isso 
está acontecendo de uma maneira 
inteligente, boa para a indústria. 

Como presidente da ABA, qual sua 
opinião sobre o papel do Conar e 
sua atuação neste ano? 
Pessoalmente, eu sou um admirador 
do Conar e, como presidente de uma 
associação, também um admirador 
do Conar. E como diretor de marke
ting também. Eu acho que o Conar é 
essencial para o mercado brasileiro, 
faz um trabalho primoroso, sério, um 
trabalho de câmaras muito bem geri
do. Nós temos a sociedade refletida lá 
dentro, o mercado refletido lá dentro, 
entoa, eu acho que o Conar é quem 
legitima nossa possibilidade de autor-
regulamentar o mercado. Eu sempre 
louvo o trabalho do Conar, acho que é 
essencial para que o modelo brasilei
ro, hoje tão bem-sucedido, continue 
assim pelos próximos anos. 

*Com Nathália Carvalho. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Caderno de Mídia, São Paulo, ano 2, n. 31, p. 2-4, dez 2011.




