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A Petrobras está de olho no público jovem e não é só no brasileiro. Colombianos, argentinos, 
uruguaios e paraguaios são os alvos da estatal brasileira que está promovendo uma série de 
megashows nesses países para difundir a marca BR Distribuidora e elevar sua participação de 
mercado. O primeiro evento ocorreu em dezembro passado no estádio do River Plate, na 
Argentina e reuniu 50 mil pessoas, segundo o gerente setorial de Projetos Especiais da 
Comunicação Internacional da empresa, Abraham Awiw Jochimek.   
 
O primeiro passo para aumentar a participação de mercado é tornar a marca BR mais 
conhecida e, segundo Jochimek, os megashows, que misturam rock com ritmos e bandas 
locais de apelo popular, parecem ser o melhor caminho. "A repercussão do show que fizemos 
em Buenos Aires superou nossas expectativas em presença de público e pela mídia espontânea 
que gerou", diz o executivo. Além do evento, diz ele, a empresa desenvolveu uma série de 
promoções - como a distribuição de ingressos na compra de determinados produtos. "Por fim, 
destinamos 10% do valor dos ingressos vendidos à Unicef", diz Jochimek. Segundo ele, o 
cheque entregue à instituição que cuida da infância na ONU, foi de US$ 48,3 mil.   
 
Com presença no mercado externo desde 1972, a Petrobras era mais conhecida no mundo 
corporativo pois sua principal área de atuação era extração e produção de petróleo. Em 2005, 
a Petrobras comprou a rede de distribuição (postos de gasolina e estações de serviços) da 
Royal Dutch Shell no Uruguai (89 postos) no Paraguai (134) e na Colômbia (39). "Nesses 
mercados precisamos aproximar a marca do consumidor final e, nada melhor do que usar a 
música para alcançar os mais jovens", diz Jochimek.   
 
Ele não diz qual é a meta da empresa no curto prazo mas informa que a repercussão do 
primeiro show, o realizado na Argentina, foi acima da expectativa. A Petrobras tem 13,8% de 
participação no mercado argentino de combustíveis em geral e 11% no de lubrificantes, 
segundo a própria empresa.   
 
Na Colômbia a estatal brasileira não é uma completa desconhecida da população. Em 2005 a 
empresa encomendou uma pesquisa de mercado para avaliar os conhecimentos dos 
colombianos da marca Petrobras. Descobriu que sua presença nas corridas de Fórmula 1 
ajudaram em muito porque, com o piloto Juan Pablo Montoya, então um promissor estreante, 
os colombianos passaram a acompanhar atentamente as corridas. A Petrobras está na F-1 
desde 1998.   
 
Além de promover shows de música, diz Jochimek, a Petrobras também está investindo em 
patrocínio esportivo e o caminho, neste caso, são times de futebol espalhados pelo continente. 
No Brasil, a empresa vai investir R$ 60 milhões no esporte, ao longo de 2007.   
 
No ano passado a Petrobras registrou receita de US$ 7,5 bilhões na América Latina. Os 
investimentos programados para a região serão de US$ 3,4 bilhões neste ano até 2011. A 
estatal está presente ainda na Bolívia, no Peru, no Equador, na Venezuela e no México. Mas 
ainda não estão previstos eventos de música para estes países. O do Brasil acontece entre 
junho e julho, segundo o executivo.   
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