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MARKETING - Como é a participação da Petrobras
nofilme"Speed Racer"?
LUÍS ANTÔNIO VARGAS - Nós fomos procurados
por diretores da Warner para participar do "Speed
Racer". Eles estavam buscando uma empresa na
Aménca Latina com a qual pudessem se associar
para esse longa-metragem. Eles receberam infor-
mações sobre a Petrobras e entraram em contato
conosco. Estabelecemos a primeira reunião e ra-
ciocinamos da seguinte forma: já que eles foram
atrás de uma empresa com tecnologia voltada
para o faturo deveriam conhecer nosso centro de
pesquisa, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de
Janeiro,

MARKETING - Em que consiste a parceria?
VARGAS - Trouxemos algumas pessoas da produ-
ção do longa-metragem dos Estados Unidos para
conhecerem o Cenpes (Centro de Pesquisas da
Petrobras). Também levamos esses profissionais
para a nossa sala de 3D na sede da Petrobras, que
é uma das mais avançadas do mundo, onde nos-
sos geólogos usam óculos especiais para analisar
subsolos profundos. Enfim, mostramos a empresa
avançada que é a Petrobras. A partir daí eles nos
apresentaram o que queriam fazer. Nós avaliamos
e fizemos uma contraproposta. Nela destacamos- *
principalmente a participação do carro a gasolina
no filme, mas também mostramos o nosso interes-
se em levar às telas um veículo movido com outra
energia que não fosse o hidrocarboneto. Os irmãos
Wachowski, diretores e roteiristas do filme, são
ligados na questão ambientai e gostaram da pro-
posta. Chegamos a um acordo e a Petrobras será
apresentada no filme como a empresa Petrobras
Green Energy.

MARKETING - Como a marca aparecerá?

VARGAS - No filme existirá um carro da escuderia
no mesmo padrão futurista do Match 5 e de outros
carros que estão no roteiro. O nome Petrobras tam-
bém aparecerá em algumas placas do circuito, que

será todo futurista. Pelo storyboard vimos que ele
será semelhante a uma montanha-russa. O nome
da empresa aparecerá nas cores tradicionais e na
mesma tipologia usada.

MARKETING - Quanto foi investido?
VARGAS - Teremos dois momentos de investimen-
to. No primeiro, pagaremos em reais à Warner do
Brasil o equivalente a US$ l milhão, tão logo a gen-
te aprove a inserção da nossa marca nas cenas,
acordadas no copião que vamos assistir. O que já
aprovamos foi o storyboard. A outra parte dessa
iniciativa nos dá direito a US$ 2 milhões em ações
promocionais e de mídia nas quais a marca este-
ja associada ao filme "Speed Racer", o que inclui
uma promoção no Brasil e talvez, ainda não está
definido, em outros países da América Latina. Mas
isso dependerá da nossa decisão.

MARKETING- E como será essa promoção?
VARGAS - Nós ainda estamos fechando o formato;
ela está em fase de planejamento. Não sabemos se
envolverá, por exemplo, miniaturas; é uma alterna-
tiva. Mas como não está fechada prefiro não deta-
lhar, Sabemos que será uma promoção para con-
sumidores dos postos revendedores Petrobras.

MARKETING - O que definirá a extensão dessas
ações promocionais para outros países?
VARGAS - A extensão para a América Latina pode-
rá acontecer em países nos quais temos atividades
de distribuição, como Argentina, Colômbia, Uru-
guai e Paraguai. Mas isso dependerá de um acor-
do com as unidades locais.

MARKETING- A presença da Petrobras em"Speed
Racer" será divulgada por meio de alguma outra
ação de comunicação?
VARGAS - Com certeza teremos comerciais, mas
eles serão desenvolvidos com foco na ação promo-
cional. De qualquer forma, temos o direito de usar
a marca Speed Racer de maneira geral. A parcena
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nos dá direito de utilizar o nome em todas as pro-
priedades.

MARKETING - Qual o objetivo da empresa ao

apostar em uma iniciativa como essa?

VARGAS - A Petrobras está em um processo de
internacionalização muito forte, Com a presença
no filme "Speed Racer" teremos a oportunidade de
inserir a marca em um produto que será mundial.
O filme que passará no Brasil é o mesmo que será
exibido na Europa, na Tailândia, etc. O mesmo fil-
me que passará nos cinemas do mundo é o que
integrará o DVD posteriormente. A matriz é única
e a companhia aparece nela e em todos os seus
desdobramentos, o que dará grande visibilidade à
Petrobras.

MARKETING - Qual o retorno esperado?
VARGAS - O projeto irá posicionar a Petrobras
como a primeira empresa brasileira em um contex-
to como esse. Essa é muito mais do Que uma ação

a participação na propriedade do filme, e ele deve
ser um sucesso internacional, já que pegará os fãs
do desenho da década de 60, além de conquistar
novos fãs, que vão conhecer o "Speed Racer" ago-
ra. Esse longa-metragem atingirá um público dos
6 aos 80 anos de idade. Nosso objetivo com esse
filme é justamente a internacionalização da marca,
diferentemente dos investimentos no cinema na-
cional, que têm uma vertente institucional. Essa é
mercadológica.

MARKETING - E a Petrobras tem planos de fazer

outras ações de comunicação no exterior?

VARGAS - Além dos mercados em que temos atua-
ção, há os novos mercados. Mas como essas ações
dependem das demandas, podem acontecer na
medida em que se concretizar o nosso estabele-
cimento em um novo mercado. Só depois vamos
trabalhar a comunicação. Poderemos fazer algo
no Japão, no Oriente Médio, mas o que e quando
ainda não sabemos. Seremos chamados quando

" Nosso objetivo com este filme é justamente a internacionalização
da marca, diferentemente dos investimentos no cinema nacional, que
têm uma vertente institucional. Essa é mercadológica "

MARKETING - No futuro, a empresa pretende rea-

lizar outras iniciativas como essa?

VARGAS - Sim, desde o momento em que sejam
vantajosas para a Petrobras. Não existe obrigato-
riedade nenhuma, mas se propostas aparecerem,
vamos analisar.

MARKETING - A marca sempre apoiou o cinema

nacional. Por que investir em uma produção inter-

nacional?

VARGAS - São duas coisas diferentes. No caso do
cinema nacional existe uma política de patrocínio
à produção e distribuição. É um investimento mais
institucional. Já no projeto do filme "Speed Racer"
estamos desenvolvendo uma estratégia de product
placement. É mais que uma ação de merchandi-
sing, Não é simplesmente um posto de gasolina
que aparece no filme, Temos uma participação,
embora mínima, no roteiro do longa-metragem;
existe um desdobramento da marca na história. Há

for o caso. O que posso dizer é que a internacio-
nalização da Petrobras já tem dez anos, o mesmo
tempo da nossa parceria com a equipe de Fórmula
l Williams. Assim, a marca Petrobras está associa-
da ao pioneirismo de alta performance já há urna
década,

MARKETING- E que outras parcerias vocês têm no

campo dos esportes?

VARGAS - Patrocinamos o time do Flamengo já há
24 anos; é a parceria mais antiga do futebol brasilei-
ro. Também apoiamos o River Plate, na Argentina.
Mas esses apoios internacionais são decisões das
unidades locais. A plataforma do esporte é muito
importante para a Petrobras; apoiamos o futebol e
o tênis, entre outros. Promovemos, por exemplo, a
Copa Petrobras de Tênis em vários países da Amé-
rica Latina.

MARKETING - Quanto a Petrobras investirá em

marketing em 2008?

VARGAS - A empresa não pode revelar esses nú-
meros. d
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