
Pirelli: audiência 30% maior para novo curta 
Sandra Azedo  
 
A idéia é dar ainda mais valor à marca e mostrar que Pirelli não é apenas um simples 
fabricante de pneus. Com este propósito a empresa italiana parte para a segunda investida 
mundial, com valor de US$ 3 milhões, no projeto de colocar curtas-metragens com 
profissionais famosos no site da companhia. Desta vez, o novo filme, chamado "Mission Zero", 
é dirigido por Kathryn Bigelow e estrelado por Uma Thurman.  
 
O curta-metragem de 10 minutos - na verdade uma peça publicitária criada pela agência Leo 
Burnett - poderá ser visto na web a partir do dia 11 de fevereiro. A atriz dirige um Lamborghini 
Gallardo equipado com os novos pneus Pzero pelas ruas de Los Angeles; tenta escapar de 
assassinos misteriosos que perseguem o objetivo de matá-la.  
 
O primeiro curta do projeto Pirellifilm, em 2006, foi classificado pela marca como um 
verdadeiro sucesso, inclusive no País. De acordo com o gerente de comunicação da Pirelli para 
a América Latina, Jan Telecki, o primeiro filme teve 10% do total de acessos vindos do Brasil. 
No mundo, em menos de um ano, os acessos superaram a barreira dos 5 milhões com "The 
Call".  
 
"O aumento da penetração da banda larga tem facilitado projetos como este no Brasil", explica 
Telecki. "A Pirelli está justamente tentando mostrar que a marca vai muito além de pneu", 
reforça o executivo. Para este novo curta, diz o executivo da Pirelli, a projeção é de que o 
número de acessos cresçam 30% no País.  
 
Uma outra novidade anunciada na última semana pela Pirelli é a troca de agência de 
propaganda no Brasil, que também passa a ser atendido pela Leo Burnett, num alinhamento 
mundial. Antes, a Giovanni+DraftFCB atendia a marca no País. "Como todas as nossas 
estratégias são globais, não fazia mais sentido ter agências diferentes", explica Telecki.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 fev. 2007. Comunicação, p. C7. 
 


