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A Fiat Automóveis vai investir R$ 50 milhões em marketing para o lançamento da Idea, uma 
minivan compacta que a empresa começou a mostrar nesta semana a um público de 1,6 mil 
pessoas entre jornalistas, revendedores e fornecedores do Brasil e Argentina, hospedados no 
Hotel Transamérica, na Ilha de Comandatuba, na cidade de Una, litoral sul da Bahia. Do total de 
investimento em marketing, R$ 25 milhões serão destinados a veiculação em variadas mídias.  
 
A campanha de marketing, assinada pela agência Leo Burnett, começa em setembro. A conta de 
varejo da Fiat é trabalhada pela Giovanni,FCB. "Lançaremos uma campanha diferente. Em 
algumas cidades vamos colocar um carro se movimentando em trilhos, na lateral de alguns 
prédios", conta o diretor comercial da Fiat, Lélio Ramos. Em outra ação de marketing, a Idea vai 
virar moda, ou seja, o consumidor poderá adquirir produtos exclusivos da grife Idea, no total de 
mais de 50 itens, entre camisetas, bolsas, bonés, calças, que serão vendidos nas concessionárias 
da marca em todo o Brasil.  
 
Na campanha publicitária, segundo Ramos, haverá forte presença na mídia impressa. Um dos 
anúncios traz como mote a profusão de portas-objetos, num total de 20, espalhados por todo o 
carro. "É o automóvel nacional com maior número desses acessórios, valorizados sobremaneira 
pelas mulheres. Teremos anúncios divertidos, como o personagem Pinóquio demonstrando a 
versatilidade do interior da minivan Idea", comenta o diretor da Fiat.  
 
A Idea será mostrada na mídia externa em oudoors com uma campanha que, segundo Ramos, 
"prima pela ousadia e que vai surpreender". Em algumas cidades haverá outdoor especial, com 
uma representação do movimento de abertura do teto solar, um equipamento opcional que 
adiciona em torno de R$ 3,5 mil ao preço da Idea.  
 
Nas ações de internet, que começam hoje, a Fiat se vale da interatividade permitida pelo meio. 
"Quem navegar pelos grandes sites nacionais será abordado pela Fiat e terá a agradável surpresa 
de conhecer o ideal de uma forma inteiramente original", garante Lélio Ramos. No marketing de 
relacionamento, a montadora sediada em Betim (MG) enviará um total de 200 e-mails e mais 200 
mil malas diretas para explicar o novo modelo aos clientes catalogados em seu banco de dados. 
Este cliente será convidado para testar a Idea nas concessionárias.  
 
Para a mídia eletrônica, serão veiculados três filmes, que irão a ar a partir de setembro. Serão 
mostrados os "pontos fortes" do carro. Um dos filmes é dirigido ao público que tem grande 
empatia com minivans, um veículo pequeno por fora, grande por dentro e que já representa 7% 
das vendas de automóveis no País. "Em 1999 a minivan representava apenas 2%", diz Ramos. A 
Fiat quer 30% desse segmento que, segundo o presidente da montadora, Cledorvino Belini, 
poderá alcançar até 10% do mercado brasileiro de veículos.  
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