


ON THE ROAd



CONCEITO



“Liberdade”
PODE SER DEFINIDA como a independência do ser humano, o poder de SE ter autonomia PARA DECIDIR O SEU DESTINO. 

PARA A FILOSOFIA A LIBERDADE é a condição de vida do ser humano, o princípio do homem é ser livre. O homem é 
livre por si mesmo, independente dos fatores do mundo, das coisas que ocorrem, ele é livre para fazer o que 
tiver vontade.



A LIBERDADE PODE TER VÁRIAS DIMENSÕES:

PENSAMENTO 

MÚSICA   
PINTURA  CONCEITUAL   

POLÍTICA   

FINANCEIRA

INFORMAÇÃO    
EXPRESSÃO   

SEXUAL   

DECISÃO   ESTÉTICA   
RELIGIOSA   



NA PRÁTICA, LIBERDADE É PODER FAZER O QUE SE TEM VONTADE...



Uma das formas mais comuns de tangibilizar o conceito de liberdade é através da figura da 
“Estrada”. 

A liberdade de se escolher o próximo destino, compartilhar experiências, de procurar meios 
para realizar objetivos, fazer descobertas diárias e se estabelecer um contato direto com a 
natureza sempre inspirou OS JOVENS DE TODAS AS IDADES Na busca pela verdadeira liberdade. 

A ESTRADA

Adaptado do Wikipedia



A figura da “Estrada” aplicada ao conceito de “Liberdade” inspirou a Dream Factory 
na elaboração do projeto “Yahoo! ON THE ROAD”. 

muito mais que um roteiro a ser seguido, o projeto É uma história em construção. Essa 
história pode ser contada a medida que é escrita e mesmo antes do seu término, será 
lembrada e repercutida de diversas formas e maneiras em canais diferentes e 
complementares. 



yahoo! on the road



“YAHOO! ON THE ROAD”
O objetivo do projeto é engajar o maior número de usuários NA história que será construída dia a dia, cidade a cidade, 
terminando em uma grande celebração que poderá ser acompanhada por todos os participantes dessa jornada. 

O ônibus do projeto “yahoo! on the road” percorrerá 9 capitais brasileiras durante 9 semanas chegando nas cidades 
sempre aos sábados quando ocorrerão eventos locais de arte e esporte. 

Durante o percurso uma equipe de reportagem produzirá conteúdo que abastecerá de informações OS CANAIS do Yahoo!. 



“YAHOO! ON THE ROAD online”
geração de conteúdo exclusivo local em cada praça, mostrando uma aproximação da marca dos diferentes 
públicos e de caráter nacional.

foco do conteúdo em temas alinhados às editorias do Yahoo! que se deseja promover : 
esportes / comportamento / celebridade / variedades / ativação do aplicativo Flickr.

cobertura dos eventos nas plataformas digitais do Yahoo!, levando ao público nacional a experiência dos 
eventos e gerando expectativas nas praças posteriores.



MECÂNICA



6 dias antes

despedida da 
cidade anterior

Apresentação 
novo embaixador 
local

apresentação da 
cidade pelo 
embaixador 
local (turístico)

Apresentação da 
cidade pelo 
embaixador local
(dia a dia, 
celebridade)

mesa redonda 
com blogueiros 
da cidade

mesa redonda 
de futebol

infográfico de 
estádio de futebol

entrevista das 
atrações pelo 
embaixador

recepção da 
caravana

Visita ao 
estádio e 
evento 

5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes dia chegada

cobertura do 
evento pelo 
embaixador + 
equipe gruda

seleção do povo

dia evento

exposição flickr e 
concurso cultura,



“despedida da cidade anterior ”

Matéria e vídeo de resumo da ativação do Yahoo! On the Road na cidade, em estilo retrospectiva:

• melhores momentos dos conteúdos em vídeo: apresentação da cidade pelo Embaixador Local, 
Mesa Redonda com Blogueiros da Cidade, Mesa Redonda de Futebol e Entrevista das Atrações;

• resumo da recepção da caravana (ônibus na cidade) e cobertura do show.

6 dias antes

5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes dia chegada dia evento



“apresentação do novo embaixador local”

Matéria e vídeo de divulgação do novo Embaixador Local (blogueiro/webcelebridade que representará o Y!OtR na 
próxima cidade).

Matéria e vídeo com a apresentação do novo embaixador. uma conversa rápida com o embaixador da cidade 
anterior para que conversem sobre o que foi a experiência do Y!OtR e o que se espera do evento na próxima cidade. 

6 dias antes

5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes dia chegada dia evento



“apresentação DA CIDADE PELO novo embaixador local”

Matéria e vídeo do embaixador local apresentando a cidade do ponto de vista turístico: um pouco da 
história da cidade e principais características que a destacam (estilo de vida da população, paisagens 
naturais/urbanas, grandes monumentos).

entrevistas com habitantes locais que trabalham em locais turísticos e suas percepções sobre o turismo 
na cidade. 

6 dias antes

5 dias antes

4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes dia chegada dia evento



“apresentação DA CIDADE PELO embaixador”

Matéria e vídeo do embaixador apresentando a cidade do ponto de vista de quem é um habitante: hábitos do dia, locais 
inusitados/populares/exóticos da cidade, entrevista a locais "típicos" abordando temas como a natureza do 
habitante local, hábitos como culinária/diversão/cultura popular e também futebol.

Para Rio de Janeiro e São Paulo, contaremos também com uma celebridade que apresentará as cidades e seus hábitos, 
costumes e lugares favoritos. 

6 dias antes 5 dias antes

4 dias antes

3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes dia chegada dia evento



“Mesa redonda blogueiros”

Encontro do embaixador com outros influenciadores na web relevantes no cenário local  para gravação em vídeo de 
uma mesa redonda onde serão abordados assuntos relacionados À cidade. 

Essa roda será mediada pelo nosso blogueiro local,  propondo os temas mais variados e acontecerá em um bar típico 
da cidade ou em estúdio.

6 dias antes 5 dias antes 4 dias antes

3 dias antes

2 dias antes 1 dias antes dia chegada dia evento



“Mesa redonda futebol”

Encontro virtual realizado entre uma celebridade do futebol de alcance nacional e uma celebridade local 
vinculada ao futebol, onde serão discutidos por 15 minutos:

• cenário do futebol estadual: principais jogadores, análise do campeonato estadual / regional 2014;
• cenário do futebol brasileiro: expectativa sobre a Copa  2014, escalação e presença potencial de 

talentos regionais, principais talentos e análise dos adversários do Brasil.

6 dias antes 5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes

2 dias antes

1 dias antes dia chegada dia evento



“infográfico - o estádio local”

Infográfico com informações sobre a história do estádio local que receberá a Copa 2014, com informações sobre 
principais disputas realizadas, capacidade, expansões e reformas, além de matéria sobre o estádio e a sua 
relevância na cidade.

6 dias antes 5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes

2 dias antes

1 dias antes dia chegada dia evento



“entrevista - embaixador e atrações do yahoo! on the road”

Encontro do embaixador com as atrações do evento para gravação de vídeo de até 20 minutos sobre diversos 
conteúdos, com perguntas feitas pelo público.

Os temas abordados serão a apresentação do artsta, retrospectiva de sua carreira, opiniões sobre a cena musical /
esportiva local, suas referêncais e inspirações e suas expectativas sobre o evento.

6 dias antes 5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes

1 dias antes

dia chegada dia evento



“recepção caravana”

Vídeo com a cobertura da chegada do ônibus na cidade, paradas, ativação do público e roteiro por onde o ônibus 
passará na cidade.

6 dias antes 5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes

dia chegada

dia evento



“visita ao ESTÁDIO da copa”

Visita ao estádio da Copa na cidade pelo embaixador e entrevista com personalidade esportiva que possa apresentar 
o estádio, contar sua história e melhorias para a Copa. 

6 dias antes 5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes

dia chegada

dia evento



“evento yahoo! on the road ”

Cobertura do evento Yahoo! On The Road em foto / vídeo / texto.

6 dias antes 5 dias antes 4 dias antes 3 dias antes 2 dias antes 1 dias antes dia chegada

dia evento



EVENTOS



porto alegre - 05/abril

florianópolis - 12/abril

rio de janeiro - 19/abril

belo horizonte - 26/abril

salvador - 03/maio

Recife - 10/maio

fortaleza - 17/maio

natal - 24/maio

são paulo - 31/maio  



porto alegre - 05/abril

florianópolis - 12/abril

rio de janeiro - 19/abril

belo horizonte - 26/abril

salvador - 03/maio

Recife - 10/maio

fortaleza - 17/maio

natal - 24/maio

são paulo - 31/maio  



MÚSICAESPORTE ARTE



ESPORTE





recife



recife



recife



URBAN ART





RIO



RIO



RIO



mÚSICA





sónar - maio/2014

lollapalooza - abril/2014

planeta terra  - novembro/2014

evento proprietário 

local: Museu da Imagem e do Som

Data: 31 de maio de 2014

Line Up: a definir

EVENTO patrocinado

sampa



Programação



Porto Alegre 

Florianópolis

Rio de Janeiro 

Belo Horizonte

Salvador

Recife

Natal

Fortaleza

BNegão e Selectores de FrequÊncia Sound System + Ze Gon (dj set) + dj local

Natiruts Sound System +  Negralha + dj local

Emicida Sound System + Ze Gon (dj set) + dj local

Emicida Sound System + Ze Gon (dj set) + dj local

Emicida Sound System + Ze Gon (dj set) + dj local

Naçao Zumbi Sound System + Dj Dolores (dj set) + dj local

Naçao Zumbi Sound System + Dj Dolores (dj set) + dj local

Natiruts Sound System + Negralha + dj local

programação



comunicação



ônibus



camisetas



pins / stickers



brindes



obrigado




