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Estatal tem área específica que mapeia e monitora riscos como uso indevido de identidade 
 
É no 27º andar do número 500 da Avenida República do Chile, no Rio de Janeiro, que 
trabalham os 20 guardiões da marca Petrobras no mundo. Recentemente, o grupo descobriu 
que uma petroleira saudita havia solicitado o registro do nome Petrobas (sem o r), o que 
poderia minar qualquer tentativa futura da estatal brasileira de se fixar na região. A medida foi 
rápida e silenciosa-, como a marca Petrobras já estava previamente registrada no Reino da 
Arábia Saudita, os guardiões trataram logo de barrar o processo. "Muitas vezes, o registro nem 
é feito por mal. No entanto, não podemos correr o risco de perder o direito de uso da marca. 
Hoje, a Petrobras não está na Arábia Saudita, mas poderá estar no futuro", diz Eduardo 
Felberg, gerente de imagem corporativa e marcas do Petrobras. 
 
Este é apenas um dos obstáculos internacionais diários vividos pelo grupo composto por 
designers, profissionais de comunicação, advogados e para legais (profissionais especializados 
em questões legais de registro) da Petrobras. "A gestão da marca tem que ser preventiva e 
pró-ativa. Não dá para pensarmos só no hoje. À medida que uma marca ganha visibilidade e 
se internacionaliza, é natural que o processo de defesa da mesma seja ampliado", explica 
Felberg. Além de monitorar e identificar riscos em potencial para a marca, a equipe também 
avalia a melhor forma de fincar a bandeira da Petrobras no exterior.  
 
A empresa tem uma estrutura que monitora o uso indevido de suas marcas e também antecipa 
problemas que possam causar choques culturais. A Petrobras analisa as cores que podem ser 
adotadas no país. "No Japão, o branco é associado à morte. Temos preocupações para evitar 
impactos na chegada ao exterior", conta Felberg. 
 
Qualquer descuido, alerta Felberg, pode impactar diretamente a reputação da empresa. Os 
postos de combustíveis piratas da Argentina, que copiam o logo, o totem e os postos originais 
da Petrobras, estão no alvo da estatal brasileira. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 7. 


