
Pallas dá "pala" na Internet    
 
"Um asteróide vai se chocar com a Terra em 2007". Uma ação de marketing viral causou 
polêmica na Internet no início desta semana. O alarme de que "a colisão trará mudanças sem 
precedentes na existência humana na Terra" gerou confusão entre diversos internautas, que 
repassaram a falsa "notícia" via e-mail. O alerta aparecia também em banners veiculados em 
alguns dos principais portais de notícias da web : Terra, Estadão, IG e UOL. Trata-se, na 
verdade, de campanha publicitária criada pela agência Banco de Eventos para divulgar o 
lançamento do C4 Pallas, novo carro da Citroën. Pallas é também o nome dado ao asteróide. 
 
Durante as 10 horas e meia em que ficou no ar, foram registrados 80 mil acessos no site 
criado para a ação. Intitulada Observatório de Asteróides, a página anunciava ter ligação com 
órgão denominado International Astronomy Centre (IAC). A "notícia" afirmava também que os 
grandes centros científicos do mundo ainda não tinham se pronunciado sobre a descoberta, 
embora houvesse mobilização da comunidade científica em torno do assunto.  
 
De acordo com Fábio Brandão, diretor de Criação do Banco de Eventos, "a idéia da campanha 
era aproveitar a coincidência do nome do produto com o asteróide para produzir uma peça 
publicitária que chamasse a atenção das pessoas, sem deixar de mostrar que se tratava de 
publicidade". Para ele, a intenção era aguçar a curiosidade das pessoas, que entrariam no site 
em busca de informações sobre a ação. "Assim funciona o buzz marketing", diz Brandão.  
 
No entanto, a confusão se deu exatamente pelo fato de a ação não esclarecer que a notícia era 
falsa. No portal UOL, por exemplo, o banner aparecia em local destinado a noticiário. A 
campanha foi retirada pelo próprio veículo, que justificou ter cancelado a campanha em função 
de "repudiar publicidade que imita conteúdo jornalístico e confunde o público, mesmo que o 
espaço utilizado esteja informado como Publicidade". Já o portal Terra afirmou que "o banner 
saiu do ar não por decisão do portal, e sim por um pedido da agência". 
 
A campanha continua 
 
Ainda nesta semana e na próxima, a campanha atinge mais duas etapas, com o aparecimento 
de personagem misterioso ligado ao asteróide Pallas e uma ação de marketing experimental. 
Com direto a cenário, músicas , aromas e imagens, a "Caixa de Sensações" do novo carro vai 
ser instalada em pontos estratégicos do Rio e de São Paulo. Várias ações estão previstas até o 
início de julho. 
 
O site Observatório de Asteróides avisa, por enquanto, que o caso foi resolvido. "Um grupo 
interessado em gerar um ambiente de desequilíbrio social tentou criar pânico mundial com a 
colisão de um asteróide com a Terra", anuncia. Um agente secreto teria prendido todos os 
integrantes do grupo e realizado uma descoberta. O site promete anunciar a identidade do 
herói no dia 5 de julho. 
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