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Campanha que comemora aniversário da montadora começa domingo.  
 
Crianças falam sobre o futuro. A Fiat Automóveis completa, em 2006, 30 anos de presença no 
Brasil. Sua fábrica, na cidade de Betim, território mineiro, foi a primeira investida de uma 
montadora estrangeira no País fora de São Paulo. O negócio deu certo. De lá para cá já foram 
produzidos 8,7 milhões de automóveis nesta unidade, o que faz com que hoje a Fiat do Brasil 
responda por 20% do faturamento da empresa de origem italiana, mundialmente falando.  
 
Para comemorar as três décadas de atuação no mercado local, uma campanha assinada pela 
agência Leo Burnett, totalmente institucional, estréia neste domingo. Só que em vez de carros, 
crianças falam como idealizam o automóvel dos sonhos. E para a celebração, o slogan "Fiat 30 
anos - convidando você a pensar o futuro".  
 
A Fiat não revela os investimentos nesta campanha comemorativa, que vem com cinco diferentes 
filmes, para o início. Segundo o diretor de publicidade e marketing de relacionamento da Fiat, 
João Ciaco, outros dez filmes estão sendo elaborados para auxiliar a ação publicitária, sendo que 
nem todos irão para o ar. Foram criadas ainda peças para revista e jornal, sendo que a internet 
recebe atenção especial para divulgar e comemorar os 30 anos de presença no Brasil. "Toda a 
nossa comunicação passa a vir com o logotipo dos 30 anos, em verde e amarelo", diz o presidente 
da Fiat do Brasil, Cledorvino Belini.  
 
A Leo Burnett, inclusive, em 2006 completa dez anos de trabalho para a Fiat Automóveis, um 
alinhamento mundial de contas. Apesar de ser a agência responsável pelo institucional/produtos 
da montadora, a Fiat promoveu uma concorrência entre todas as suas agências. A vencedora 
seria a responsável pela campanha dos 30 anos e, portanto, ficaria com a verba adicional 
destinada à ação.  
 
Participaram da concorrência, além da Leo, a Agência Click (responsável pelas ações de internet), 
Datamidia,FCBi (marketing direto) e a Giovanni,FCB (varejo). "A vencedora, ainda que não fosse 
especializada em propaganda, seria a responsável pela campanha", afirma Ciaco.  
 
Sobre a não utilização de carros nesta campanha, a Fiat reitera que a intenção é mesmo inovar. 
Lembrando que a comunicação teve papel relevante, segundo os próprios executivos da empresa, 
para que a Fiat conquistasse pela primeira vez a liderança de vendas no Brasil, em 2001. Foi a 
época da campanha "revendo conceitos", um marco para a história da companhia no País.  
 
A empresa também lança o site www.fiat30anos.com.br, que partirá para a interatividade com o 
consumidor. "Meu cliente fica em média 12 minutos no site da Fiat", revela Ciaco. Neste caso, os 
visitantes poderão deixar suas impressões sobre o futuro (vídeo, áudio e texto) e discutir o mundo 
em que viveremos nos próximos 30 anos.  
 
A Fiat, que conquistou a liderança em vendas em 2001, 2002, 2003 e 2005 (em 2004 foi a vez da 
General Motors), aproveita os 30 anos para lançar duas séries especiais, que juntas devem vender 
20 mil carros, no prazo de seis meses, segundo o diretor comercial Lélio Ramos. Trata-se da "30 
Anos" (Palio, Siena e Palio Weekend) e da "Celebration" (Palio Fire e Siena Fire). As duas séries 
oferecem equipamentos opcionais em pacotes com preços mais acessíveis.  
 
Em coletiva de imprensa, aproveitou para reforçar seu investimento de R$ 2,5 bilhões em 
tecnologia e desenvolvimento de produtos, para os próximos três anos. Em 2006, serão utilizados 
R$ 900 milhões.  
 



De olho nas exportações - que devem ter queda de 30% em 2006, por causa da valorização do 
real frente ao dólar -, a Fiat ainda faz questão de lembrar sobre a chegada do Siena 1.4 Tetrafuel. 
O carro, que estará disponível ainda este ano, segundo a montadora, tem motor que funciona 
com álcool, gasolina com álcool (a vendida no Brasil), gás natural veicular ou gasolina em álcool 
(vendida no exterior).  
 
Os países que mais compram da Fiat na América Latina são México e Chile. "A concorrência, no 
entanto, é muito forte por parte de outros mercados. Com o real valorizado acabamos perdendo 
espaço", diz Lélio Ramos. No Brasil, a Fiat, que vendeu 404 mil automóveis e comerciais leves em 
2005, para este ano diz que o mercado com um toda deverá ter crescimento ao redor de 10%.  
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