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Estréia no próximo dia 9, em todo o mundo, o longa-metragem Speed Racer, inspirado na 
série de animação de muito sucesso dos anos 60 e 70, que nasceu de um mangá japonês, 
criado pelo pioneiro de desenho animado, Tatsuo Yoshida, intitulado "Pilot Ace". Todos os 
personagens que vivem na memória dos que hoje têm mais de trinta anos estarão na tela 
grande. Além de Speed Racer, interpretado por Emile Hirsch, marcam presença Christina Ricci, 
como a namorada inseparável e ciumenta de Speed, Trixie; John Goodman, como Pops Racer, 
pai do corredor, Susan Sarandon como Mãe do Speed e Matthew Fox, da série Lost, como 
Corredor X - na verdade, Rex Racer, o irmão mais velho de Speed, que fugiu de casa e tornou-
se um espião internacional.  
 
Por ser um filme que retrata o mundo do automobilismo, a produção foi escolhida pela 
Petrobras para realizar uma ação até então inédita para a empresa, dentro de sua estratégia 
de internacionalização. O nome da companhia pode ser visto de forma em algumas cenas do 
filme, como nas corridas em que um dos carros circula com o patrocínio da companhia, com 
destaque para a marca Lubrax. Conhecida como product placement, a ação consiste na 
exposição da marca nos cenários, cenas e momentos do filme nas mais variadas formas.  
 
"A ação de product placement em Speed Racer será vista em todo o mundo e objetiva reforçar 
a marca Petrobras no cenário internacional, enfatizando nosso trabalho no desenvolvimento de 
tecnologias de ponta, especialmente bioenergia", afirma Luis Antônio Vargas, gerente de 
Publicidade e Promoções da Petrobras por meio de comunicado. O acordo da companhia 
brasileira com a Warner Bros. Pictures e a Village Roadshow Pictures, respectivamente estúdio 
e distribuidora responsáveis pelo filme, também inclui uma parceria promocional para o 
lançamento do longa-metragem com uma réplica do carro utilizado nas filmagens. "Uma 
réplica do Match 5 também virá ao Brasil para diversas promoções", conta o diretor-geral da 
divisão de produtos de consumo da Warner Bros. no Brasil, Marcos Bandeira de Mello.  
 
O investimento da Petrobras nessa ação foi de US$ 1 milhão. Seguindo a estratégia de 
internacionalização da marca, a companhia também patrocina eventos culturais como festivais 
de cinema e o time colombiano Millonarios.  
 
Simultaneamente ao filme, chega ao mercado uma série de produtos com os personagens. No 
Brasil, os direitos das imagens e dos personagens do longa-metragem são da divisão de 
produtos de consumo da Warner Bros. "Speed Racer é uma das marcas de maior lembrança 
em todo o mundo", comenta Mello.  
 
Sem detalhar, o executivo conta que mais de 20 empresas já fecharam contrato para o uso 
dos personagens. "Os segmentos são os mais diversos possíveis", comenta. Tem de quase 
tudo: brinquedos, incluindo aí bicicletas e carrinhos elétricos; confecção infantil e adulto, este 
último sempre ressentido por não encontrar acessórios de seu personagem favorito em 
tamanhos adequados; chicletes; jogos de tabuleiro e quebra-cabeças; álbum de figurinhas; 
malas e mochilas; material escolar, incluindo estojos e cadernos; lençóis, colchas, edredons e 
toalhas de banho; fantasias; e outros.  
 
"Também estão fechados contratos com grandes redes de varejo, como a Riachuelo, e com o 
Bob's, de fast food", completa o executivo. Mello enfatiza que a Warner Bros. detém os direitos 
das imagens e dos personagens do filme. Este é um lembrete importante para os aficionados 
por séries antigas. Segundo o executivo, a parceira para a fabricação de brinquedos é a Mattel. 
"A empresa está preparando uma linha inspirada no filme com produtos tanto para o público 
infantil como para adultos e colecionadores", diz Mello.  
 
O executivo diz acreditar que o Brasil é um dos principais mercados para o filme. "A 
expectativa de negócio é muito grande, pois a série que foi ao ar nos anos 70 fez muito 
sucesso no País", afirma, sem, no entanto, revelar o quanto a companhia espera movimentar 
com o personagem.  
 



O longa-metragem teve um investimento de produção de cerca de US$ 100 milhões. A direção 
e o roteiro é dos irmãos Larry e Andy Wachowski, criadores da trilogia Matrix, e a produção de 
Joel Silver (V de Vingança e Matrix).  
 
Em 1967, as tiras do mangá de Tatsuo Yoshida, evoluíram para um programa da televisão 
japonesa chamado "Mach Go Go Go", seguido pela adaptação americana, dublada em inglês, 
"Speed Racer", seis meses mais tarde. A animação foi um sucesso e conquistou o público 
norte-americano com sua mistura de ação no mundo do automobilismo, intrigas 
internacionais, valores da família, romance adolescente e humor irreverente.  
 
No Brasil, seus 52 episódios, com meia hora de duração foram reprisados nos anos 70 e 
formou uma legião de fãs. A boa notícia é que todos os sons do futurista Match 5 são os 
mesmos. Como esquecer do famoso toin, oin, oin, oin, oin.... do salto nos momentos de 
perigo? Go. Speed. Go.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18, 19, 20 e 21 abr. 2008, Comunicação, p. C8. 


