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É como o despertar de um gigante: 
motivadas pelas transformações recentes 
da economia brasileira, as empresas de 
infra-estrutura investem cada vez mais em 
mídia. Nos últimos meses, representantes 
significativos dos mais diversos setores 
— como Vale (mineração), Quattor (petro-
química) e CCR (concessão de estradas) 
— usaram a comunicação de massa, muitas 
delas pela primeira vez, para divulgar suas 
marcas. Os fortes ventos de mudança que 
sopram para longe a idéia de que essas 
empresas não precisam de uma campa-
nha voltada para o consumidor final são 
os mesmos que as impulsionam para uma 
posição de destaque no mercado publici-
tário. Que, privilegiado com esse dinheiro 
novo, vive seu próprio PAC, o Programa 
de Aceleração do Crescimento do gover-
no, que pretende estimular o aumento do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

A estabilidade econômica do País e 
as movimentações intensas no mercado 
de ações reforçaram a necessidade das 
empresas em demonstrar aos consu-
midores e investidores todo o alcance, 
transparência e comprometimento de 
suas marcas. A busca por reconhecimento 
e um posicionamento diferenciado, em 
um ambiente de concorrência mais acir-
rada, exige solidez, seriedade e compro-
missos sociais, ambientais e econômicos 
— e esses valores têm de ser propagados. 
“São empresas de engenharia, sem uma 
tradição em se comunicar, que estão em 
busca de uma identificação maior com o 
consumidor. Elas têm um impacto socio-

Na quarta-feira, 27, entrou no ar 
o último dos sete filmes da campanha 
“Nova era”, da Petrobras, segundo 
maior anunciante do setor público no 
País, atrás apenas da Caixa Econômica 
Federal. Batizado de “Refinarias”, ele 
é o desfecho de uma grande operação 
que recebeu R$ 35 milhões de inves-
timentos e envolveu as três agências 
que atendem a empresa. Além dos três 
primeiros comerciais, a Quê desenvol-
veu o conceito da campanha, enquanto 
a Heads produziu os demais filmes e a 
F/Nazca ficou responsável pelas mídias 
impressa e online. 

Um dos pontos altos da ação foi o 
filme que anunciou a recente descober-
ta do pré-sal — imensos reservatórios 
de óleo e gás que se estendem por 
800 km do litoral brasileiro — como 
uma notícia de grande relevância 
para todos os brasileiros. “O pré-sal 
traz uma mudança de paradigma não 
só para a empresa, mas também para 
o Brasil. A campanha mostra isso e 

ambiental muito grande nas vidas das pes-
soas e querem se mostrar mais próximas”, 
diz Gustavo Donda, diretor de criação da 
TV1.com, que atende as contas da Rede 
Energia e Petrobras para internet.

Exemplos não faltam. Neste mês, a 
McCann Erickson colocará no ar uma 
campanha para Furnas, sistema que 
responde por mais de 40% de todo o 
fornecimento de energia no País. A ação 
alerta a população sobre o problema das 
queimadas, principalmente em áreas ru-
rais. Filmes para televisão e um encarte 
educativo para jornais e distribuído em 
escolas compõe a iniciativa. 

No final do segundo semestre, a Wun-
derman lançará campanha enaltecendo 

a homologação da sua cliente, a Repsol, 
pelo Instituto S.O.S. Mata Atlântica 
como petroleira responsável  em termos 
socioambientais. “Se as companhias do 
setor não se posicionam, se projetos 
desse tipo não são divulgados, fica uma 
imagem negativa em meio ao público”, 
pondera Adilson Batista, vice-presidente 
da Wunderman. Com outdoors (nas pra-
ças onde são permitidos), anúncios em 
revistas especializadas e, possivelmente, 
em semanais de grande circulação, a 
ação marcará o início de um novo ciclo 
do planejamento de mídia para a marca, 
que investe cerca de R$ 3 milhões em 
comunicação por semestre.

“A sociedade está cobrando mais e 

querendo saber mais a respeito dos valo-
res e atitudes das empresas com as quais 
ela se relaciona direta ou indiretamente”, 
concorda José Eustachio, sócio-diretor 
da Talent, agência que atende as contas 
da Votorantim Cimentos e da União da 
Indústria de Cana-de-açúcar, a Unica, 
que reúne os 110 principais produtores 
de cana-de-açúcar da região centro-sul, 
responsáveis por 60% da produção do 
setor sucroalcooleiro no Brasil. Em 12 de 
agosto, durante o 7o Congresso Brasileiro 
de Agribusiness, a Talent e a Unica lança-
ram uma nova logomarca e uma campanha 
nacional para o etanol. 

O principal objetivo é apresentar o 
combustível como a melhor opção não só 
pelo seu preço mais barato, mas porque é 
o menos poluente. 

A estratégia também é associar o uso 
do etanol a outras atitudes sustentáveis 
praticadas pelas pessoas no dia-a-dia, 
como plantar uma árvore ou reciclar o 
lixo. “Um dos defeitos do setor é se co-
municar muito mal”, afirma Marcos Jank, 
presidente da entidade. 

Percepção
Informar e conscientizar a popu-

lação, derrubando antigos conceitos 
disseminados entre os consumidores, 
também é a missão primordial das 
campanhas que a EuroRSCG Contem-
porânea desenvolverá para o Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras 
de Gás LP (Sindigás), que tem entre 
as suas associadas Amazongás, Fogás, 
Minasgás, Nacional Gás Butano, Liqui-
gás e Supergasbrás. Após dois meses de 
avaliações, a agência ganhou a concor-
rência que teve como tema o desenvol-
vimento de uma nova proposta de valor 
do GLP (gás liquefeito de petróleo) 
para a sociedade brasileira. “As pessoas 
não têm a imagem real do GLP; ainda 
o associam ao gás de botijão. É um tra-
balho de conhecimento e informação”, 
afirma Vivian Ferraz, diretora geral da  
EuroRSCG Contemporânea. “Tudo é base-
ado na percepção que as pessoas têm de 
sua empresa e produto. É preciso disponi-
bilizar informação para a população apren-
der.” A previsão de verba a ser investida em 
comunicação pelo Sindigás nos próximos 
cinco anos é de R$ 15 milhões. 

Com o intuito de se mostrarem como 
personagens importantes no setor de 
infra-estrutura de transportes, as duas 
maiores concessionárias de estradas do 
País realizaram suas primeiras inserções 
de mídia neste ano. No décimo aniversário 
da EcoRodovias, em junho, foi lançada 
na TV e mídia impressa campanha criada 
pela GNova direcionada aos usuários das 
rodovias do grupo — um para os motoris-
tas que usam as estradas a passeio, outro 
voltado para o transporte de cargas. 

Também após quase uma década de 
existência, a CCR inaugurou sua parceria 
com a MPM por meio de cinco peças de 

O PAC da publicidade
Aquecimento econômico do Brasil leva empresas de infra-estrutura a ampliar investimentos em comunicação
Jonas Furtado

mais o horizonte bastante promissor que 
se avizinha”, explica o gerente de Publi-
cidade e Promoções da Petrobras, Luiz 
Antônio Vargas. 

Ele diz que, historicamente, a em-
presa costuma comparti lhar suas 
conquistas com a população brasileira 
como uma prestação de contas. “Pelo 
seu tamanho, por empregar tanta gente 

Conquistas compartilhadas

e investir tanto em cultura e proje-
tos socioambientais, por exemplo, 
qualquer assunto da Petrobras diz 
respeito a todo o Brasil”, endossa 
Paula Lagrotta, diretora de plane-
jamento da Quê. “Uma descoberta 
como o pré-sal sinaliza possibilidades 
de investimentos e crescimento ainda 
maiores”, completa.

Adilson Batista, da Wunderman, diz que as empresas devem se posicionar em relação às questões ambientais

A campanha “Nova era”, da Petrobras, sinaliza possibilidades de crescimento do País
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Responsabilidade ambiental e o 
desenvolvimento econômico do Bra-
sil também norteiam a campanha da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) que 
acaba de entrar no ar. De-
senvolvida pela Leiaute, a 
ação “Biodiesel: você usa, 
o Brasil acelera” informa os 
benefícios que a adição de 
3% desse combustível no 
diesel propicia ao País. 

A comunicação posicio-
na a ANP como órgão que 
trabalha para garantir a 
qualidade dos combustíveis 
há dez anos. “É importante 
que toda a população, e 
não só os consumidores do 
óleo diesel, saibam que as 
ações da ANP geram em-
prego e renda e ajudam a 
preservar o meio ambiente 
— por isso o Brasil acele-
ra”, diz Susana Estanislau, 
executiva de atendimento 
da Leiaute. Com veiculação 
em TV, jornais e revistas, 

Carteira reforçada
Conheça algumas agências que já atuam para 

clientes da área de infra-estrutura

Agência Cliente (setor)

Africa
Vale (mineração) e  

JHFS (construção)

Agência 3 Eletrobrás (energia)

Artplan
InPar (construtora) e  

Carvalho Hosken (construtora)

Centoeseis Votorantim (grupo)

Energy  Vedacit (construção)

EuroRSCG  
Contemporânea

Sindigás (energético)

Giovanni+DraftFCB
Gafisa (construtora) e Brascan 

(construtora)

GNova
EcoRodovias (concessões  

de rodovias)

Lew’Lara\TBWA Comgás CPFL (energia)

McCann Erickson Furnas (energia)

MPM
Quattor (petroquímico), Vale 

(mineração) CCR (concessões 

de rodovias) e Rede Energia

NBS Ampla (energia)

Propeg

Agra (construtora), Arc 

Engenharia (construtora), 

Monte Cristo (construtora) 

Construtora Santa Helena, 

Grupo Imocom (construtora), 

Odebrecht (construtora), 

Vertical Engenharia 

(construtora), Nigro 

Incorporadora (construtora), 

Thomas Magnus (construtora), 

Plena Empreendimentos 

(construtora) e 

RPH Engenharia (construtora)

Publicis Odebrecht (construtora)

Quê Riopol (petroquímico)

Talent
Votorantim Cimentos 

(construção) e Unica (energia)

TV1.com Rede Energia

W/Brasil Braskem (petroquímico)

Wunderman Repsol (petrolífero)

mídia impressa e um jingle veiculados no 
Carnaval. “Nossas pesquisas de opinião 
mostravam que quem não usava as rodovias 
desconhecia a marca e os serviços ofereci-
dos”, diz Francisco Bulhões, responsável 
pela comunicação e marketing da CCR. A 
concessionária planejou investimentos de 
mídia para três anos. “A premissa é entrar 
para ficar. A sociedade estava habituada ao 
investimento de infra-estrutura com origem 
no governo. Isso mudou, e hoje a iniciativa 
privada se apresenta como solução. Temos 
de usar os benefícios da comunicação para 
divulgar isso ao público”, completa 

Considerada historicamente uma compa-
nhia que não gostava de se expor, a Votoran-
tim resolveu celebrar seus 90 anos de exis-
tência com a restauração de 30 monumentos 
da cidade de São Paulo, acompanhada de 
uma campanha destacando esse trabalho. 
A criação ficou a cargo da Centoeseis. “Eles 
entenderam que a marca é um dos maiores 
ativos da companhia. O trabalho com os 
monumentos foi para realçar os valores da 
empresa, mostrar que a Votorantim respeita 
o passado e olha para o futuro”, diz Ricardo 
Al Makul, sócio-diretor da agência. A veicu-
lação da campanha abrange spots de rádio, 
anúncios em revistas e um site. 

Al Makul ressalta a importância de 

se divulgar todas as áreas de atuação da 
empresa, mostrando o real alcance dela 
para consumidores, fornecedores e fun-
cionários, a fim de despertar o sentimento 
de que ser parceiro da companhia é fazer 
parte de um projeto grandioso. “Como 
essas empresas não produzem bens de 
consumo, as campanhas têm de trabalhar 
a marca institucionalmente. É diferente 
de anunciar uma cerveja ou um serviço 
de telefonia. É fundamental divulgar que 
as atuações da empresa se dão de forma 
sustentável e nos três âmbitos: econômi-
co, social e ambiental.” 

É um caso parecido com o da Vale, 
dona de uma marca avaliada entre R$ 1,2 
bilhão e R$ 2,8 bilhões, valores expressivos 
para uma companhia que não produz bens 
de consumo. A empresa, que praticamente 
não investia em mídia de comunicação 
de massa havia três anos, é hoje um dos 
grandes anunciantes do mercado publici-
tário. O objetivo é aproximar as atividades 
da Vale da realidade do consumidor. O 
melhor exemplo é a série de programetes 
de televisão “O Brasil que Vale”. Cada fil-
me tem  60 segundos e adota linguagem 
usual para divulgar o trabalho da empresa 
e atingir inclusive as classes mais popula-
res. “O público não vai à loja da esquina 
comprar minério. Por isso, mostramos que 

a marca faz parte de uma cadeia produtiva 
enorme”, diz Carolina Mello, diretora de 
planejamento da Africa, responsável pela 
recente campanha global de mudança da 
marca, veiculada em mais de dez países, 
com anúncios no New York Times e até 
nos letreiros universalmente famosos da 
Times Square, em Nova York. 

Traduzir a magnitude das operações da 
Eletrobrás ao grande público também foi o 
mote da primeira campanha que a Agência 
3 fez para a companhia de energia, que tem 
verba anual de R$ 27 milhões para comuni-
cação. “Saímos da linguagem técnica para 
termos um alcance geral. Mostramos, por 
exemplo, quantas voltas dariam na Terra os 
cabos elétricos instalados pela Eletrobrás”, 
explica Álvaro Rodrigues, presidente e dire-
tor de criação da agência, que, em agosto, 
lançou em televisão e internet a segunda 
campanha da Eletrobrás, baseada na res-
ponsabilidade ambiental da empresa.

No caso da ArcelorMittal, maior grupo 
siderúrgico do mundo (resultado da fusão 
da Arcelor com a Mittal Steel), foi criada 
uma campanha pela Rino (agência que 
conquistou a conta em abril) para ressaltar 
a transição da marca Belgo para a atual. 
Em julho, a ação foi para TVs fechadas. Em 
agosto, foi a vez de spots na Rádio CBN. 

O aumento da concorrência também 
motiva os investimentos. Setores que an-
tes eram restritos a duas ou três empresas 
hoje têm diversos concorrentes nacionais 
e regionais — como no mercado de cimen-
tos —, e a publicidade ajuda a agregar va-
lor para diferenciar os produtos da marca. 
“No caso da Votorantim Cimentos, nosso 
objetivo é criar uma consciência coletiva 
de que optar pela marca compensa, ainda 
que custe um pouco mais”, diz José Eus-
tachio. É o mesmo princípio que a agência 
usa nas campanhas da Tigre há 11 anos. 
Como a grande demanda por insumos na 
construção ainda se dá na pessoa física, é 
importante que ela esteja convencida da 
marca que vai levar e não se deixe seduzir 
por propostas de menor preço.

As empresas de capital aberto têm 
outras metas além de tornar a marca 
bem-vista para o consumidor final. Para 
quem opera na bolsa, a comunicação 
institucional deve ser um canal para 
transmitir solidez e atrair investidores. A 
petroquímica Braskem, com faturamento 
de R$ 24 bilhões, entregou recentemente 
sua conta à W/Brasil, que planeja as pri-
meiras campanhas da parceria. 

“Tornou-se quase uma necessidade 
das empresas assumir posições transpa-
rentes para que sejam consideradas boas 

alternativas de investimento”, reforça 
Rui Rodrigues, vice-presidente de 
consulting da MPM, que neste ano 
desenvolveu as primeiras grandes 
campanhas publicitárias para a CCR, 
Rede Energia e Quattor — esta última 
com lançamento no Jornal Nacional. 
Para ele, experiências anteriores bem-
sucedidas (como as da Vale, CSN e 
Gerdau) fizeram outras empresas de 
infra-estrutura e energia atentarem 
para a importância de, além de serem 
relevantes nos seus setores, posicio-
narem-se perante a opinião pública 
como peças de destaque no tabuleiro 
da economia nacional. “Os retornos 
dos conselhos de administração das 
empresas são os melhores possíveis. 
Nossa carteira desses clientes só vai 
aumentar”, diz Rodrigues, que prevê 
para o primeiro trimestre de 2009 a 
implantação de instrumentos de me-
dição de eficiência da comunicação 
para empresas cujos produtos não 
são bens de consumo. 

Vice-presidente e diretor de 
criação da Energy, Vitor Knijnik, é 
outro que aposta que o aquecimento 
da economia manterá em alta os 
investimentos em publicidade pelos 
setores ligados à infra-estrutura. 
Neste ano, a agência já colocou no 
ar três campanhas na TV de dife-
rentes produtos da Vedacit, líder 
brasileira em impermeabilizantes, 
cuja verba em comunicação gira 
em torno de R$ 6 milhões anuais. 
“Como é um mercado em aqueci-
mento e sem uma tradição como 
anunciante, acredito que veremos 
grandes ajustes de estratégias, des-
de a adequação dos meios até a do 
próprio discurso”, pondera Knijnik. 
De fato, o percurso nessa estrada 
está apenas começando.

colaborou Adriano Conter

Aceleração com biodiesel
essa é a primeira campanha nacional de 
grande porte da ANP desde o início da 
parceria com a agência baiana, há um 
ano. A verba anual para comunicação 
da ANP é de R$ 7,7 milhões. 

Campanha ressalta trabalho de dez anos da ANP

A Repsol lançará campanha que a mostra como petroleira certificada pelo S.O.S. Mata Atlântica
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