
Petrobras se apresenta ao mercado japonês 
Felipe Cirelli 

Nesta quarta-feira, 2 de abril, foram publicadas as primeiras peças impressas criadas pela 
F/Nazca S&S para divulgar a Petrobras no outro lado do mundo. Cinco jornais japoneses, 
localizados em Tóquio e Okinawa, estampam o anúncio da estatal, que informa ao mercado 
das duas regiões sua mais nova sócia: a refinaria de Okinawa Nansei Sekiyu. 

O anúncio foi completamente criado pelo escritório carioca da F/Nazca, por meio do redator 
Thiago Faria e do diretor de arte Cidney Neto, os dois sob a direção de Fábio Fernandes e 
Carlos Di Cielo. A única tarefa da Saatchi & Saatchi Japão foi finalizar o anúncio, ou seja, 
traduzi-lo para a língua japonesa. 

 

 

Também aqui foi criada a versão em inglês do anúncio – ainda que esta não verá a luz do dia –
, a fim de servir de base para a tradução anglo-japonesa, visto que, provavelmente, não há 
brasileiro funcionário na Saatchi do Japão. 

O anúncio é o cartão de visitas da companhia brasileira ao mercado japonês. Nas palavras 
miúdas, no lado direito da peça, a estatal discursa sobre a felicidade e a honra em estar se 
associando a uma refinaria situada na belíssima Okinawa, onde pretende ajudar o povo da 
região com seu “biofuel” (ou, em português, biocombustível), além de suas fontes alternativas 
de energia. Mais abaixo nas linhas, a Petrobras, atestada pela sua sexta posição entre as 
maiores do mundo, apresenta todo o seu currículo e sua experiência adquiridos em nada 
menos que quatro continentes e 27 países. 

É também a primeira criação da agência para a conta internacional da Petrobras, mantida 
recentemente por meio de licitação que se encerrou em janeiro deste ano, quando também 
foram escolhidas para cuidar da comunicação da empresa a Heads e a Quê Propaganda. 

 

 



Ficha técnica 

Título: Petrobras no Japão 

Cliente: Petrobras 

Diretor de criação: Fabio Fernandes e Carlos Di Celio 

Diretor de arte: Cidney Neto 

Redator: Thiago Faria 

Fotógrafo: Banco de Imagem 

Art buyer: Ana Ourique 

Produção gráfica: Gilberto Rodrigues 

Atendimento: Julieta Monteiro, Valeria Rodrigues e Angelina Vargas 

Aprovação pelo cliente: Wilson Santarosa, Luis Antônio Vargas, Fátima Franca 

Disponível em:  <http://www.portaldapropaganda.com>. Acesso em 3 abr. 2008 

 


