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Numa época de políticas e cam-
panhas para diminuir a violência
no trânsito, um anúncio publica-
do na semana passada chamou a
atenção. Em página dupla, conti-
nha a imagem da nova picape
Dodge Ram com a seguinte ins-
crição: “Homem que é homem
não buzina. Assusta o carro da
frente”. Para especialistas e edu-
cadores consultados, é uma pro-
paganda que pode estimular a
agressividade do motorista.

O chefe interino da Divisão
de Educação de Trânsito do De-
tran de São Paulo, capitão Sér-
gio Moyses de Assis, classificou
o anúncio de “infeliz”. “Ele vai
de encontro a vários aspectos
que a legislação determina, co-
mo o respeito que o condutor
tem que ter com o próximo”, afir-
mou. Por mês, cerca de 700 mo-
toristas passam pelo Curso de
Reciclagem de Condutores Infra-
tores, coordenado por Assis. “A
maioria está aqui por desrespei-
tar a legislação de trânsito, e em
alguns casos isso está ligado à
agressividade.”

O auxiliar administrativo Hati-
las Caproni Rodrigues, de 27
anos, que está fazendo o curso
do Detran, diz que os homens
normalmente são instigados a
usar o carro como instrumento
de poder. “Não vou negar que já
ultrapassei pelo acostamento em
congestionamentos na serra e fui
multado. Mas há homens que
usam o carro para se mostrar. E
não são poucos”, acredita Rodri-
gues. Ele achou o anúncio da
Dodge Ram “erradíssimo”. “O
cara é capaz de comprar o carro

achando que vai poder ir para ci-
ma dos outros.”

A bacharela em direito Ekate-
rina Pronin, de 60 anos, perdeu a
habilitação por exceder o limite
de velocidade e também foi obri-
gada a fazer o curso do Detran.
Para ela, não há necessidade des-
se tipo de propaganda: “As pes-
soas deveriam valorizar mais a
vida dos outros, e não o automó-
vel. Posso ter transgredido a le-
gislação, mas nunca causei um
acidente. Saio daqui mais cons-
ciente das minhas responsabili-
dades com os outros”.

O Conselho Nacional de Au-
to-Regulamentação Publicitá-
ria (Conar) não havia recebido,

até sexta-feira, nenhuma recla-
mação e não se manifestou so-
bre o anúncio. Para a propagan-
da de automóveis, o código da
instituição determina, entre ou-
tros aspectos, que “não se per-
mitirá que o anúncio contenha
sugestões de utilização do veí-
culo que possam pôr em risco a
segurança pessoal do usuário e
de terceiros”.

O coordenador de pós-gradua-
ção em comunicação da Escola
Superior de Propaganda e Ma-
rketing, Ivan Pinto, acredita que
a propaganda da picape “é mais
do que reprovável, é condená-
vel”. Para ele, o anúncio apela a
motivações que podem colocar

em risco a saúde e os bens mate-
riais de outras pessoas. “A em-
presa pode reconhecer que as
pessoas têm certas motivações,
como querer demonstrar potên-
cia com o carro, mas isso não
quer dizer que deva apelar para
isso. Assustar alguém com o car-
ro, seja com a buzina ou o tama-
nho, pode levar a sérias conse-
qüências”, afirma.

O psicólogo Alexandre Rive-
ro, supervisor clínico do Consul-
tório de Psicologia e Resignifica-
ção Humana, diz que a publicida-
de vai na contra-mão da história.
“No momento em que o mundo
quer rever valores, associar uma
marca à violência e à desvalori-
zação do outro é uma regres-
são.” Ele alerta para os possíveis
efeitos que a propaganda pode
causar: “Um anúncio como este
pode muito bem potencializar a
agressividade de alguém que já
tem tendência a ser violento no
trânsito”.

Contra todas essas opiniões se
colocou o atual presidente da
Companhia de Engenharia de
Tráfego, Roberto Scaringella,
que disse achar a propaganda
“positiva”.

A DaimlerChrysler, fabrican-
te da Dodge Ram, diz em comu-
nicado que “o caráter predomi-
nantemente masculino da pica-
pe foi o ponto de partida para de-
senvolver anúncios que buscam
tratar com bom humor aspectos
da personalidade que caracteri-
zam a imagem do chamado ‘ma-
chão’”. Segundo a montadora e
a Young&Rubican, agência que
produziu o anúncio, a campa-
nha busca ressaltar a imponên-
cia e as características técnicas
do veículo. “A campanha se re-
fere única e simplesmente às di-
mensões e robustez da Dodge
Ram, que por si só facilitam a
identificação de sua presença
no trânsito, não tendo qualquer
relação com a forma de condu-
ção do veículo.” ●

“ASSUSTAR ALGUÉM
COM O CARRO PODE
LEVAR A SÉRIAS
CONSEQÜÊNCIAS”

RECICLAGEM – Após cometer infrações, Ekaterina e Rodrigues fazem curso para poder voltar a dirigir. “O carro é como uma arma”, diz ele

O ANÚNCIO – Agressividade estimulada, segundo educadores

Anúncio levantapolêmica
sobreagressividadeno trânsito
PropagandadapicapeDodgeRampropõequeomotorista assuste quemvainocarroda frente

CLÁUDIO TEIXEIRA/AE

REPRODUÇÃO

O SUCESSO É MAIS  UM DOS MUITOS 
ITENS DE SÉRIE. PEUGEOT 307. 

AUTOMÁTICO 
TIPTRONIC SYSTEM 

PORSCHE

Peugeot 206 Sensation
1.0L 16V 70CV

Chave de Ignição Codificada (transponder)
+Aquecimento Interno+Brake 

Light+Desembaçador do Vidro Traseiro+Vidros 
Verdes+Faróis Dianteiros com Regulagem 
Interna de Altura do Facho+Luz traseira de 
neblina+Protetor de Cárter+Volante com 
Regulagem de Altura+Tela Multifunções no 

Painel Central+Pára-choques na cor do veículo 
(elemento central preto)

A PARTIR DE

25.540,

A PARTIR DE

48.700,Direção Hidráulica, Vidros e Travas elétricas,
Ar condicionado, Limpador e Desembaçador traseiro,

Computador de bordo, Sistema de freios ABS,
Freio traseiro a disco, Air-bag duplo.

Peugeot 307 1.6

OFERTAS E TAXAS
PROMOCIONAIS

PEUGEOT 
 307 2.0

Foto somente para fins ilustrativos. Peugeot 307 1.6L 16V Presence, COM RE01, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 2004/2005, preço de tabela: R$ 48.700,00. 
Frete não incluso, variável de acordo com a localização da concessionária. Peugeot 206 1.0L 16V Sensation, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 2004/2005, 
preço de tabela: R$ 27.590,00, preço promocional: R$ 25.540,00, já incluso  frete e bônus de R$ 2.050,00, válido somente para compra pelo Peugeot On-Line 
(compra via internet). Condições válidas para o estoque disponível na Rede de Concessionárias Peugeot de São Paulo (consulte). Alguns itens apresentados são 
opcionais. Promoção válida até 07/03/2005, não acumulativas com outras promoções. * A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de modificar as características 
técnicas e preços de seus produtos, peças e serviços sem prévio aviso. 

Baron
•Av. Dr. Ricardo Jafet, 1.965 (011) 5069-5500
•Av. Indianópolis, 649 (011) 5572-2800

Super France
•Rua dos Machados, 38 - Vila Guilherme (011) 6903-3000

Avallon
•Av. das Nações Unidas, 23.293 (011) 5682-5050
•Av. Washington Luiz, 2.820 (011) 5681-3979

Victoire
•Rua Colômbia, 652 (011) 3083-0466
•Av. Morumbi, 8.440 (011) 2187-3100

Aquitaine
•Auto Shopping Aricanduva (011) 6723-9100
•Av. Francisco Morato, alt. 900 (011) 3032-0229

Pavillon
•Av. Santos Dumont, 2.000 (011) 6221-2000
•Av. Bráz Leme, 410 (011) 3961-1100

Paris
•Av. Dr. Gastão Vidigal, 741 (011) 3835-9292
•Via Dutra km 223 (011) 6441-1000

Affi nité
•Av. dos Bandeirantes,485 (011) 3848-4800
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