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Em campanha de utilidade pública para o governo do Estado de São Paulo, a Lua Branca 
Propaganda está fazendo um alerta diferente à sociedade sobre o perigo de dirigir depois de 
ingerir bebida alcoólica. Sob o mote "beber e dirigir não combina" e imagens de impacto, o 
aspecto mais importante é que a campanha busca provocar uma reflexão sobre as graves 
conseqüências e seqüelas de um acidente de trânsito, por causa da perda de reflexos que o 
álcool provoca. 
 
Com o objetivo de dar maior dimensão à mensagem que também busca reforçar a 
divulgação da lei seca, a agência decidiu focar a ação em públicos segmentados. Para isso, 
a estratégia é a veiculação de peças diferentes para cada target e revista. A agência criou 
várias versões de anúncios. Destinada ao público masculino, a mensagem "O álcool muda 
você. Não deixe ele mudar sua vida também. Se beber, não dirija" acompanha três versões 
de anúncios de páginas duplas: tendo um bar como pano de fundo, uma das peças mostra 
vários homens de pé em um balcão de bar com imagens como se estivessem desfocadas 
para transmitir ao leitor a sensação de embriaguez. 
 
A outra vertente da campanha vai atrás de jovens, pais, mulheres e adolescentes. A 
mensagem "Existe coisa pior que ressaca: arrependimento" está junto com anúncios que 
trazem ilustrações sobrepostas às imagens do cotidiano das pessoas. Uma das peças mostra 
uma garota em frente ao computador e a ilustração hiper-realista como se ela estivesse 
sentada na cadeira de rodas. "Todo mundo conhece histórias de pessoas que sofreram 
acidentes de carro. Por isso, a idéia é mostrar que a seqüela é muito mais grave do que 
uma simples ressaca, como o fim de uma garota em uma cadeira de rodas", disse Luiz 
Eduardo Soutello, diretor de operações da Lua Branca. 
 
As ilustrações que utilizam técnica hiper-realista (que dão a impressão de serem reais, 
como uma fotografia) nos anúncios foram cedidas pelo artista espanhol El Silencio. A 
campanha está na edição de agosto das revistas Rolling Stone, Trip, Superinteressante, Vip, 
Capricho, Fluir, TPM, Nova e Crescer. 
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