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A campanha dos 50 anos da 
Petrobras, em 2003, estabeleceu 
um marco histórico para a estatal. 
Em 2006, entrou em cena a auto-
suficiência do País em petróleo, 
em uma época em que o ouro 
negro começava uma inimaginável 
escalada de preços internacionais. 
Agora, com os preparativos da es-
tatal para ingressar na Organização 
dos Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep), a Petrobras lançou 
na semana passada sua terceira 
megacampanha no Governo Lula, 
intitulada “Nova Era”. Ao som de 
Ary Barroso e no embalo de R$ 
35 milhões de investimentos, a 
comunicação teve a participação 
das três agências que a atendem: 
Quê, Heads e F/Nazca S&S. 

Em um primeiro momento são 
sete filmes — todos produzidos 
pela Conspiração, além de 18 ver-
sões regionais. Os três primeiros 
foram criados pela Quê. Os quatro 
filmes seguintes, elaborados pela 
Heads, começam a ser veiculados 
nas próximas quatro semanas. 

Ary Barroso embala Petrobras
Comunicação de R$ 35 milhões tem sete filmes com criação da Quê e Heads; F/Nazca assina a mídia impressa
Robert Galbraith

A mídia impressa, assinada pela 
F/Nazca, estréia nesta semana nos 
principais jornais e revistas.

Os filmes “Brasil” e Petrobras” 
foram os primeiros a entrar no ar, 
com versões de 60 e 30 segundos, 
mostrando um diálogo entre o País 
e a estatal, destacando seus laços 
nas vozes dos atores Gracindo 
Junior e Daniela Escobar, respec-
tivamente. A trilha que embala a 
campanha — “Isso aqui é o que é”, 
de Ary Barroso — foi gravada pela 
Orquestra Petrobras, com arranjo 
do maestro Nelson Ayres. 

O terceiro comercial é “Desco-
berta” e tem foco nas novas des-
cobertas de petróleo na camada 
pré-sal (em águas entre 5 mil e 
7 mil metros de profundidade), 
o que dá ainda mais sobrevida às 
reservas brasileiras e força para 
a estatal. “Essa campanha é um 
novo marco na história da Pe-
trobras, hoje a terceira maior do 
mundo no setor. O grande volume 
dessa descoberta dá segurança ao 
País nos próximos anos e ainda 

Ficha técnica
Títulos: “Brasil”, “Petrobras” 

 e “Descoberta”

Anunciante/produto: Petrobras/insti-

tucional 

Agência: Quê Comunicação

Criação: Eduardo Almeida, Durval Filho e 

Chiquinho Lucchini

Direção de criação: Eduardo Almeida e 

Chiquinho Lucchini

Produção/filme: Conspiração

Direção/filme: Andrucha Waddington e 

Vicente Kubrusly

Produção/som: Play It Again

Aprovação/cliente: Wilson Santarosa, 

Jacinto Amaral, Luís Vargas, Fatima Franca 

e Ana Claudia Esteves

 

Filmes destacam bom momento da es-

tatal, salientando os laços com o País e 

a descoberta da camada pré-sal

O aniversário é do Grupo Vo-
torantim, que completa 90 anos 
de fundação em 2008, mas quem 
receberá a homenagem será a 
cidade de São Paulo. A empre-
sa irá restaurar e preservar 30 
monumentos da capital paulista, 
como o Monumento às Bandei-
ras, de Victor Brecheret, no 
Ibirapuera. A ação faz parte do 
programa Adote uma Obra Ar-
tística, iniciativa da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, e está 
alinhada ao Programa de Demo-
cratização Cultural Votorantim, 
iniciado em 2006.

Batizado de Projeto 30 Ho-
menagens, a iniciativa, desen-
volvida pela agência Centoeseis, 
começa a ser implementada 
no mês de agosto; a previsão é 
de que todas as obras estejam 
restauradas até novembro. 
“Quando conquistamos a conta 
institucional da empresa no 
início do ano, o grande desejo 
era fazer uma ação que mar-
casse a data, e entendemos que 
o patrocínio e o restauro dos 
monumentos seriam um legado 
e uma estratégia inovadora para 
o grupo”, diz Ricardo Al Makul, 
diretor geral da agência.

Junto com o restauro das 
obras, o projeto inclui um site 
(www.trintahomenagens.com.
br), no ar desde 1o de agos-

Aos 90 anos, Votorantim presenteia São Paulo
to, que mostra a evolução do 
restauro e como funciona o 
processo, e também conta a 
história dos monumentos. Os 
próprios tapumes das obras 
foram planejados para que se 
transformassem em painéis 
informativos. Em cada um dos 
locais, os transeuntes poderão 
conhecer um pouco mais sobre 
a história da peça em restau-
ração, do artista e do contexto 
retratado pela obra, além de um 
diagnóstico relatando o que está 
sendo recuperado.

O projeto ainda terá o suporte 
de uma campanha de mídia im-
pressa e uma 
sér ie  de  30 
programetes na 
Rádio Eldorado 
AM. O anúncio 
para jornais e 
revistas apre-
senta a imagem 
do Monumento 
às Bandeiras 
ao fundo e uma 
mão segurando 
um pincel no 
primeiro plano, 
e leva a assi-
natura “Voto-
rantim 90 anos. 
São Paulo tam-
bém faz parte 
desta história”. 

Já os boletins na rádio contarão 
a história das obras e levarão 
informações sobre restauro.

As obras contempladas pelo 
projeto são Monumento às 
Bandeiras, Abertura, Espaço 
Cósmico, Condor, Anchieta 
e Sem título (todas na Praça 
da Sé), Contando a Féria – ou 
O Engraxate e o Jornaleiro 
(Praça João Mendes), Amor 
Materno e Depois do Banho 
(ambas no Largo do Arouche), 
A Menina e o Bezerro (Praça 
do Arouche), Índio Caçador, 
Mário de Andrade, Chopin, 
Cervantes e Dante (todos na 

Praça D. José Gaspar), Pedro 
Álvares Cabral, Homenagem 
ao Cafeeiro e Leão (todas no 
Ibirapuera), Fernando Pessoa, 
Fundadores de São Paulo, 
Ubirajara (Largo Ubirajara), 
O Índio e o Tamanduá (Praça 
Marechal Deodoro), Dom Gas-
tão Liberal Pinto (Praça Gastão 
Liberal Pinto), Caminho (Arcos 
da Paulista), Apóstolo São 
Paulo, Cruz Patriarcal (Cruz 
de Lorena), Mãe Preta (Largo 
do Paissandu), Guanabara (La-
deira Falcão Filho) e Francisco 
Miranda (Av. Paulista).

Fernando Murad

O grupo investe em restauro de obras famosas, como o Monumento às Bandeiras

tíveis. Depois, serão veiculados 
“Gás”, “Refinarias” e “Navios”, 
cada um ficando uma semana no 
ar. Segundo a Heads, o objetivo é 
mostrar a grandiosidade da estatal 

em todas essas áreas de atuação 
e o que o restante do País ganha 
com essas realizações. Cada um 
dos filmes terá versões regionais, 
totalizando mais 18 trabalhos. 

permite que ingresse no seleto 
grupo de exportadores”, afirma 
Dudu Godoy, presidente da Quê.

A Heads, por sua vez, coloca 
no ar seu primeiro filme na sexta-
feira, 9, tratando de biocombus-

A marca Qualy, da Sadia, irá 
presentear seus clientes com 
uma promoção inédita no seg-
mento de margarinas. A ação 
se iniciou no dia 1o e valoriza a 
qualidade de vida, oferecendo 
chances para os consumidores 
realizarem seus sonhos. Casa 
com cozinha equipada com ele-
trodomésticos Brastemp, Meriva 
zero com seguro pago por um 
ano, viagem à Disney e mais R$ 
30 mil para investir no futuro: 
esse é o grande prêmio. 

“Todos dão casa e carro. Nós 
agregamos outros prêmios. A 
casa tem cozinha equipada, o 
carro é para a família, e a via-
gem, para cinco pessoas”, ex-
plica Paula Kekenny, gerente de 
marketing da Sadia. A promoção 
conta com ações especiais no 
PDV, campanha publicitária 
com criação da DPZ, merchan-
dising em TV aberta e fechada 
e mídia impressa.

A participação acontece via 
SMS e internet. Além do grande 
prêmio, também serão sorteados 
120 eletrodomésticos. Esse é o 
maior investimento em promo-
ção que a Sadia já produziu, e a 
Qualy, líder de mercado, é a pri-
meira margarina a realizar uma 
com essa mecânica no País.

Carla Said Lima

Qualy distribui 
prêmios
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