
CAMPANHAS 

Peugeot dá vida à Corrida Maluca 
Desenho dos anos 1970 ganha vida em comercial superproduzido, filmado na Europa 

Por EDUARDO DUARTE ZANELATO ezanelato@grupomm.com.br 

Filme quer conquistar consumidor de mais de 30 anos, que conhece os personagens do desenho 

Desde a semana passada, a Peugeot 
veicula a campanha mais estratégi-

ca dos últimos dez anos e uma de suas 
maiores para o mercado brasileiro. Criada 
pela Y&R, a ação promove o modelo 208, 
principal aposta da montadora no merca-
do local desde o lançamento do 206, em 
1999. O filme da campanha dá vida aos 
personagens do desenho animado Cor-
rida Maluca, da Warner Brothers. É uma 
superprodução, filmada na Europa e di-
rigida pelo francês Antoine Bardout-Ja-
cquet, que faz parte do casting da Parti-
zan (produtora inglesa representada no 
Brasil pela Movie&Art). 

Dick Vigarista, Muttley, Irmãos Rocha 

e, claro, Penélope Charmosa aparecem no 
comercial para enaltecer os itens de sé-
rie do modelo (cujos preços variam en-
tre R$ 39.990 e R$ 54.990). "Nós pensa-
mos como um longa-metragem e, então, 
adaptamos para 60 e 30 segundos" frisa 
Rui Branquinho, vice-presidente de cria-
ção da Y&R. Uma versão de 90 segundos 
será veiculada na internet, e todo o des-
dobramento online é desenvolvido pela 
Media Contacts. 

A escolha dos personagens da Corrida 
Maluca, segundo Branquinho, ao mesmo 
tempo chama a atenção do consumidor da 
faixa dos 30 anos que assistiu ao desenho 
na infância e é o potencial comprador do 

modelo; e do jovem de 18 anos, que tam-
bém conhece a franquia e pode ser con-
quistado pelo aspecto aspiracional do 208. 
A pertinência do uso do desenho também 
se justifica pela loucura que o consumidor 
enfrenta nas grandes cidades. "É como se 
estivéssemos dizendo que pode acontecer 
de tudo lá fora e você precisa estar confor-
tável no carro" resume Branquinho. 

Executivos do anunciante e da agên-
cia destacam os desafios impostos pela 
magnitude da campanha, além da boa 
relação entre cliente e agência, mesmo 
que recente — a Y&R venceu a concor-
rência pela verba da Peugeot em setem-
bro do ano passado. "Esse tipo de cam-
panha é fácil de ser feita quando há uma 
relação de cinco, dez anos. Nós tivemos 
de criá-la em seis meses" destacou Fré-
déric Drouin, diretor-geral da Peugeot-
-Citroên no Brasil. "Diferenciar o produto 
numa categoria tão comoditizada e com 
tanta tecnologia é uma tarefa dificil" com-
plementa Roberto Justus, presidente do 
Grupo Newcomm, que controla a Y&R. 

Obstáculos no caminho 
O resultado não foi alcançado, no en-

tanto, sem contratempos. A criação co-
meçou a trabalhar desde que a conta foi 

conquistada. A ideia, tão logo surgiu, des-
pertou dúvida no cliente. "Não vou dizer 
que ela foi unanimidade desde o momen-
to zero" confessa o diretor de marketing 
Frederico Battaglia, acrescentando que o 
filme foi exaustivamente testado. Quin-
ze versões de roteiro foram apresenta-
das até que se chegasse à versão final. Is-
so fez com que sobrassem sete semanas 
para a produção. As filmagens consumi-
ram seis dias e tiveram as cidades espa-
nholas de Cullera e Valencia como loca-
ções. Profissionais franceses, brasileiros, 
italianos, espanhóis e australianos se en-
volveram na produção, que teve carros 
de corrida "importados" de países como 
França, Inglaterra e Finlândia. 

No ar desde a semana passada, a cam-
panha tem como missão contribuir para 
que, a partir de agora, entre 2,5 mil e três 
mil unidades sejam vendidas por mês. A 
criação do modelo 208 consumiu R$ 800 
milhões em investimentos e envolveu 
as áreas de pesquisa, desenvolvimento 
e design da montadora ao longo de três 
anos. O montante destinado à comuni-
cação não foi revelado. O valor faz parte 
dos R$ 3,5 bilhões que a Peugeot vem in-
vestindo desde 2010 no País — e que se-
rão aqui aplicados até 2015. 

ENTIDADES 

O bê-á-bá da publicidade infantil 
Campanha "Somos todos responsáveis", da Abap, amplia foco 

De um lado está a Natura, com a cam-
panha "Mamãe e bebê" citada como 

exemplo de respeito no trato com as men-
sagens ligadas ao universo infantil. Do 
outro, o McDonald's, que, na Califórnia, 
foi proibido de vender brindes gratuitos 
em refeições com mais de 600 calorias e 
até no Brasil foi multado em R$ 3,192 mi-
lhões, pelo Procon de São Paulo, por atre-
lar a venda de brinquedos aos lanches in-
fantis. Os exageros afloraram os ânimos 
dos órgãos de defesa do consumidor, co-
mo o Instituto Alana, que tenta angariar 
apoio a projetos de lei capazes de impor 
limites à publicidade infantil. 

Em resposta a uma possível ameaça à 
liberdade de expressão, a Associação Bra-
sileira de Agências de Publicidade (Abap) 
lançou a campanha "Somos todos respon-
sáveis" que, desde fevereiro de 2012, co-
lheu 220 depoimentos em seu blog, agora 
reunidos em um livro de 300 páginas. As 
opiniões de autoridades, médicos, escri-
tores, juristas, publicitários, artistas, edu-
cadores e jornalistas deram origem ainda 
a cinco cartilhas — voltadas para publici-
tários, educadores, pais, jornalistas e le-
gisladores — que buscam fomentar "um 

Livro e cartilhas do movimento serão distribuídos por publicações que falam sobre crianças 

debate livre de radicalismos e mostrar 
que o caminho não é a proibição e sim 
o cuidado com as mensagens" como ex-
plica Luiz Lara, presidente da entidade, 
que, na semana passada, apresentou os 
resultados da campanha. 

Segundo Lara, o movimento impactou 
1,7 milhão de pessoas. Somente o blog 
recebeu 20 mil visitas de 15 mil usuá-
rios. Hoje com 17 mil fãs e 34 mil visi-
tas, a página da campanha no Facebook 
soma 450 posts e 1,6 mil comentários, 
com um índice de 70% de menções favo-

ráveis. "Percebemos que a Abap não po-
deria omitir-se por entender o valor da li-
berdade de expressão" frisa o publicitá-
rio, que comanda também a Lew'Lara\ 
TBWA. Ele garante que a campanha terá 
continuidade ainda na gestão de Orlando 
Marques, da Publicis Brasil, que assume 
a presidência da Abap no dia 30 de abril. 

A expectativa é de que o material co-
mece a ser distribuído dentro de 90 a 120 
dias junto aos pais, por meio de parcerias 
com as principais publicações que falam 
sobre o mundo das crianças; escolas, le-

vadas com a ajuda das secretarias de edu-
cação; e às agências associadas à Abap. "O 
debate era muito emotivo. Agora, forne-
cemos informações suficientes para que 
os publicitários reflitam sobre a criação 
do conteúdo direcionado às crianças", 
comenta Alexandre Secco, presidente da 
Medialogue, agência responsável pela 
disseminação do projeto. 

A tentativa de criar novas regras para 
a publicidade infantil sofreu duas der-
rotas recentes. Tanto o projeto de lei 
1.096/11, do deputado estadual Alex Ma-
nente (PPS), que veta a venda casada de 
brindes e lanches, como o projeto de lei 
193/08, do deputado estadual Rui Falcão 
(PT), que restringe a publicidade de ali-
mentos não saudáveis na TV e no rádio 
entre 6h e 21h, foram vetados pelo go-
vernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
com base na "inconstitucionalidade e na 
falta de competência do Estado de legis-
lar sobre a propaganda comercial" com-
petência que, de acordo com a Constimi-
ção Federal, é atribuída à União. Mas, en-
tre outras propostas, ainda resta o projeto 
de lei 5.921/01, que tenta proibir a publi-
cidade voltada para crianças até 12 anos 
de idade. Em tramitação na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática (CCTCI) da Câmara dos De-
putados, o texto de autoria do deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) aguarda 
novo parecer do atual relator, o deputado 
Salvador Zimbaldi (PDT-SP). 

Janaina Langsdorff 
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