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São Paulo, 26 de Junho de 2003 - A Peugeot está usando 20% de sua verba anual de marketing 
para divulgar uma nova versão do compacto 206, a qual vem com o nome de Techno. Os valores 
não são revelados pela companhia, mas a aposta é generosa. A empresa está investindo "muito 
mais" na apresentação do 206 Techno do que na da versão SW do médio 307, segundo informa o 
diretor de marketing da Peugeot do Brasil, Guillaume Couzy. "É um produto desenvolvido de 
acordo com o gosto do brasileiro e exclusivo desse mercado."  
 
O plano de mídia para divulgação do 206 Techno -veículo com uma boa lista de equipamentos de 
série, alguns itens encontrados apenas nos carros top de linha- inclui anúncios em revistas 
(semanais e mensais) e um filme de 30 segundos para TV aberta, TV a cabo e cinema. Começa a 
ser veiculado na sexta-feira (27). "Teremos uma forte presença na internet, que tem tudo a ver 
com as características de tecnologia do modelo."  
 
Para criar o 206 Techno a Peugeot realizou uma pesquisa com mil clientes com o objetivo de 
saber quais os equipamentos gostariam de ter em um automóvel. Daí nasceu essa versão, que 
oferece, entre outros itens, faróis com acendimento automático e sensor de chuva no limpador de 
pára-brisa. O 206 Techno chega às concessionárias neste fim de semana e a meta da empresa é 
produzir 3 mil unidades até o fim de 2004. Será vendido com motorização 1.0 e 1.6 litro, ambas 
de 16V.  
 
Toda a campanha, que traz a frase "Você nunca viu tanta tecnologia nas ruas", foi desenvolvida 
pela agência Carillo Pastore Euro RSCG, com produção da Cine e da Digital 21. O tema é: "Toda 
tecnologia que você queria, no carro que todo mundo quer". No filme, o automóvel passeia numa 
cidade virtual enquanto são apresentados os equipamentos, até que se pode perceber que o 
veículo está num cenário virtual -não se trata de uma cidade e sim de uma placa de chip de 
computador. A previsão é que a campanha fique no ar durante 30 dias.  
 
Há boas razões para a Peugeot apostar no 206 Techno -que tem preços que variam de R$ 27,7 
mil a R$ 31 mil (1.0) e de R$ 31.650 a R$ 34 mil (1.6). A primeira está ligada a situações de 
mercado. Ou seja, o 206 ganhou, nos últimos tempos, fortes concorrentes, seja direta ou 
indiretamente -como Fit, da Honda, Polo, da Volkswagen, entre outros modelos. Não dá para 
deixar que a atenção do cliente se concentre na concessionária ao lado. O jeito, então, é buscar 
inovações.  
 
A segunda razão para desenvolver o Techno, está ligada a boa imagem do carro -sucesso de 
vendas tanto na Europa quanto no Brasil. De acordo com Couzy, em pesquisas feitas com o 
consumidor a montadora descobriu que os pontos mais valorizados são design (importantíssimo), 
personalidade/toque de esportividade e inovações tecnológica. "A percepção que o cliente tem 
está muito ligada a esses três eixos, por isso decidimos reforçá-los."  
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