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Um filme com cerca de dez mi-
nutos é a estrela da campanha do 
Planeta Terra Festival, organizado 
pelo portal Terra, que acontece 
em 8 de novembro com shows 
internacionais e apresentações 
de músicos brasileiros, em São 
Paulo. A idéia da comunicação que 
estreou na semana passada, assi-
nada pela DM9DDB, foi explorar a 
expe riência que um evento desse 
porte proporciona ao público. 

O resultado é a integração de 
TV e internet, com direito a inte-
ratividade premiada. Produzido 
pela O2 e batizado de “Experi-
ências”, o filme está dividido em 
três capítulos. Eles são exibidos 
integralmente apenas na internet 
— para a TV há uma versão de 30 
segundos que mostra o início da 
trama e convida o público a entrar 
no site www.planetaterra.com.br. 

A aventura gira em torno de 
um rapaz que é confundido com 
um integrante da banda Bloc Par-
ty, uma das atrações do festival. 
Esse personagem se vê obrigado a 
escapar da multidão com diversos 

Aventura na internet
Planeta Terra ganha filme com mais de dez minutos integrando  
TV e web, mas a exibição completa acontece apenas no portal
Lena Castellón

desdobramentos ao longo do fil-
me. No fim, em uma das vezes nas 
quais mergulha em uma “dimen-
são” diferente, ele se encontra 
com alguém não identificado para 
o público, mas que é reconhecido 
pelo rapaz. Esse é o mote para que 
o internauta continue a história, 
na forma que bem imaginar. A 
melhor continuação receberá um 
prêmio de R$ 10 mil.

“Interação é isso: fazer na hora”, 
disse Sérgio Valente, presidente da 
DM9 ao decidir no ato pela pre-

miação durante a divulgação da 
campanha, na semana passada. Ele 
comentou ainda que a produção 
nada mais é do que um comercial 
de dez minutos. “Estamos fazendo 
propaganda. Não é um curta. É 
advertainment”, cravou.

Segundo Rodrigo Terra, ge-
rente de marketing do Terra, 
essa é a primeira campanha 
do portal que, de fato, utiliza a 
internet como principal veícu-
lo. “Estamos trabalhando com 
conteúdo, uma plataforma de 

interatividade e colaboração 
e formatos diferenciados de 
vídeo”, afirmou, referindo-se à 
duração dos filmes. Para o di-
retor de criação Marcelo Reis, a 
campanha é uma quebra de pa-
radigmas. “Não importa quantos 
segundos usamos. Importa que 
contamos uma história. Não se 
trata apenas de um festival, e sim 
de viver um ambiente”, disse. O 

Após lançar campanha para 
sua base de usuários do serviço 
pré-pago, no início do ano, tendo 
como trilha uma música da canto-
ra Mallu Magalhães, a Vivo aposta 
mais uma vez na jovem de 16 anos, 
fenômeno surgido na internet, 
sem o apoio das gravadoras. A 
estratégia tem parceria com a 
Motorola. “A ação é uma resposta 
às expectativas do público jovem”, 
conta Cristiane Macedo, gerente 
de marketing da Motorola, empre-
sa que busca se aproximar desse 
target e reiterar sua preocupação 
com a plataforma de música.

A Vivo comercializará com 
exclusividade cinco aparelhos da 
marca que contarão com o con-
teúdo do primeiro CD de Mallu. 
O ineditismo fica por conta de o 
conteúdo ser comercializado via 
celular antes mesmo de o disco 
chegar às lojas. “Esse é o primei-
ro projeto, e vemos um potencial 
enorme nesse modelo”, prevê o 
gerente de negócios multimídia 
da operadora, José Guilherme 
Novaes. Uma campanha foi pre-
parada pela DPZ. 

Como Mallu surgiu no mundo 
online, a comunicação conta com 
90% do plano de mídia voltado a 

Vivo ataca de fenômeno da rede
esse meio. “Vemos a internet como 
principal canal de relacionamento 
com o público jovem”, conta No-
vaes. De acordo com o diretor de 
criação da DPZ, Marco Versolato, 
trata-se de uma campanha ao mes-
mo tempo cirúrgica e pontual, mas 
que inverte a ordem convencional 
adotada nas ações da operadora.

A comunicação começou na 
internet na semana passada. 
Dois filmes de 15 segundos fo-
ram produzidos e serão exibidos 
apenas na MTV, com estréia 
prevista para esta segunda-feira, 
27. O ponto alto da campanha 
são as peças interativas para a 
web em que o usuário conhece 
a promoção de forma lúdica. 

Além disso, ações de buzz foram 
realizadas nos principais sites de 
relacionamento. 

Um site oficial para Mallu 
(www.vivo.com.br/mallu) foi de-
senvolvido pela A1.Brasil como 
parte da campanha. A linha de 
criação adotada pela agência segue 
o conceito “Os sonhos de Mallu”. 
Cada uma das 12 músicas apresen-
tadas ganha ambiente conceitual 
próprio de navegação. Às segundas 
e quintas-feiras, uma nova canção 
do CD será disponibilizada ao cus-
to de R$ 1,99 para clientes que já 
pertencem à Vivo. A primeira delas 
pode ser baixada gratuitamente 
pela base da operadora. 

Eduardo Duarte Zanelato

Ficha técnica
Título: “Experiências”

Anunciante/produto: Terra/Planeta 

Terra 2008

Agência: DM9DDB

Criação: Marcelo Reis e Guilherme Jahara

Direção de criação: Marcelo Reis, 

Guilherme Jahara, Sergio Valente, Julio 

Andery e Rodolfo Sampaio

Produtora/filme: O2 Filmes 

Direção/filme: Alex Gabassi e Luis Carone

Direção/fotografia: Ralph Strelow

Pós-produção: O2 Filmes

Produtora/áudio: Sax So Funny

Aprovação/cliente: Alexandre Cardoso e 

Rodrigo Terra

Dividido em três capítulos, filme 

mostra um rapaz que é confundido com 

músico da banda Bloc Party e tem de 

fugir de uma multidão passando por 

diferentes “dimensões”

Site oficial de Mallu foi criado como parte da campanha

filme foi produzido no local onde 
o evento acontece — o mesmo 
do ano passado, quando o Plane-
ta Terra foi lançado. 

A experiência é enriquecida 
ainda pelos recursos de áudio. 
No segundo capítulo do filme, 
há um aviso para usar fones de 
ouvido. Isso porque a produ-
tora de som Sax So Funny fez 
para o episódio uma captação 
holofônica (recurso com dife-
rentes dimensões sonoras, com 
efeitos que dão a sensação de 
áudio vindo de baixo, de cima 
ou pelas laterais e também com 
profundidade).
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