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Seguindo os padrões de Hollywood, com diretores e atores famosos, o projeto, diz 
a empresa, envolve uma plataforma completa de comunicação  
 
A Pirelli resolveu ir além do calendário recheado de modelos com pouca roupa que 
produz todos os anos e partir para uma iniciativa ainda mais ousada. A empresa vai 
lançar em março um site na internet onde será veiculado um filme produzido sob 
encomenda dentro dos mais rigorosos padrões hollywoodianos. Trata-se de uma 
obra original, com diretores e atores famosos e duração de oito minutos para ser 
assistida pela internet.  
 
O nome de projeto é pirellifilm.com, o mesmo endereço virtual onde a peça será 
vista.O primeiro filme, chamado The call (A chamada) é estrelado pelo ator John 
Malkovitch, pela modelo Naomi Campbell e dirigido por Antoine Fuqua, de Dia de 
Treinamento (Training Day) filme que rendeu o Oscar de melhor ator a Denzel 
Washington em 2002. A história se passa em Roma, no Vaticano, e se trata de uma 
disputa entre o bem (simbolizado por Malkovitch) e o mal (Naomi). A obra foi toda 
filmada à noite, o que reforça a atmosfera gótica, e teve como consultor um 
membro da Vaticano que também auxiliou Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo.  
 
"Quando pensamos nesse projeto, decidimos seguir todos os critérios usados por 
Hollywood, da escolha dos atores à engenharia de som", explicou ao Estado Nicola 
Novellone, executivo de operações da agência Leo Burnett Italia, baseado em Milão, 
onde fica a sede da Pirelli. "O projeto vai além da internet e envolve uma 
plataforma completa de comunicação. A idéia é produzir um filme por ano, assim 
como temos feito com o calendário", disse Novellone, o responsável pela produção 
do filme e desenvolvimento da estratégia. Todos os filmes devem manter o tema da 
publicidade da empresa "potência sem controle não é nada".  
 
Com o filme via internet, a Pirelli se torna a primeira empresa global a apostar no 
marketing viral, uma nova estratégia de marketing que tem sido cada vez mais 
utilizada por publicitários para promover produtos. O objetivo dessa nova 
ferramenta de marketing é criar uma enorme expectativa em torno de conteúdos 
postados na rede (sejam eles filmes, jogos, músicas e animações), a ponto dos 
internautas divulgarem entre si a campanha, criando um efeito cascata que atinge 
proporções semelhantes ao contágio de uma epidemia - daí o nome "viral".  
 
"No caso da Pirelli, o comprometimento com essa forma de marketing vai além de 
uma promoção ou de um comercial. O que estamos depositando nessa estratégia é 
o nome e o peso da marca num enfoque institucional", diz o diretor de marketing 
da empresa para a América Latina, Marco Maria Tronchetti Provera. De acordo com 
Tronchetti Provera, filmes para a TV e campanhas em jornais e revistas chamarão a 
atenção para o filme e serão divulgados em todos os países onde a empresa atua. 
"A linguagem do filme é universal e a da campanha seguirá essa mesma linha". A 
expectativa é que, apenas no Brasil, o filme seja visto por 2,5 milhões de pessoas. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 jan. 2006, Negócios, p. B11. 


