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Foram duas décadas sem sentir o gosto de aparecer em um dos eventos de maior audiência do 
mundo. Mesmo assim, o fato não impediu a Pirelli de degustar o prato principal a liderança de 
mercado no segmento de pneus. Com um novo e disputado modelo de contrato de patrocínio, 
a marca italiana volta a ser a fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1 em 2011. Para 
Humberto Andrade, diretor de marketing da empresa na América Latina, o investimento é 
mais uma aposta da companhia para se aproximar do consumidor final. A marca, que acaba de 
lançar seu glamoroso e tradicional calendário, prepara ainda três lançamentos para o próximo 
ano. 
 
Vocês já definiram o plano de marketing para 2011? 
 
Em linhas gerais, já temos o plano estruturado. De setembro para cá estamos desenhando a 
estratégia geral. Em 2009 e 2010, tivemos uma atuação bastante forte no que se refere à 
liderança da marca. Ano que vem, teremos um elemento novo e muito importante para nossa 
estratégia, que é o retorno à Fórmula 1, como fornecedor oficial de pneus para as equipes. Já 
tivemos um destaque muito grande com os testes dos nossos pneus em Abu Dhabi. Queremos 
que esse patrocínio represente uma evolução focada na liderança e proximidade com o 
consumidor, que relacionará ainda mais a marca com alta performance e tecnologia. 
 
Pode abrir o investimento? 
 
Não posso dar o número, mas posso dizer que o contrato que firmamos tem um formato que 
compensa o investimento. A Fórmula 1 só perde para Olimpíadas como evento mais seguido 
do mundo, mas é preciso pensar que os jogos olímpicos acontecem a cada quatro anos, então 
a audiência da Fórmula 1 nesse período é maior. Por isso é tão caro aparecer no prêmio. No 
modelo de contrato que firmamos, vamos receber R$ 1,3 milhão de cada equipe pelo uso dos 
pneus. No Brasil, vamos direcionar a visibilidade no evento, buscando a fidelização dos 
consumidores. Vamos ter uma comunicação voltada para divulgar o patrocínio, alocando o 
investimento para que isso receba a maior fatia da verba. Fazia 20 anos que não 



participávamos do evento, mas nunca deixamos de apostar em competições automobilísticas, 
que são muito importantes para o nosso segmento, principalmente porque nelas possuímos 
uma plataforma de teste da nossa tecnologia, em laboratórios de provas que posicionam o 
produto no mais alto limite de performance. Para a imagem e posicionamento de marca, isso é 
muito importante. 
 
Por que tanto tempo fora da F1? 
 
Em resumo, era muito caro. O contrato que conseguimos agora, que vale para os próximos 
três anos e foi disputado em concorrência, é vantajoso para ambas as partes. O que fizemos 
nesse período foi trabalhar nossa marca em outras categorias do automobilismo. 
 
Vocês mantiveram os demais patrocínios com a entrada na F1? 
 
Continuamos com os demais patrocínios, que também consideramos importantíssimos. Só que 
na F1 vamos ter um grupo liderado por um diretor da Pirelli de Milão, que será composto por 
60 pessoas, com um engenheiro para cada equipe. Continuamos como fornecedores do GT 
Brasil, que envolvem outras marcas de prestígio. Também apostamos em uma série de rali, 
além da Fórmula 3 Sulamericana. 
 
Quais os desafios do segmento em que a Pirelli atua? 
 
São vários os desafios. Para simplificar a análise, partimos de uma base consolidada, com 
liderança absoluta na categoria. Temos uma história que conta muito para o conhecimento e 
diferenciação da marca. Sempre buscamos um envolvimento com o consumidor usuário de 
carro e moto, o que é complicado, porque geralmente os veículos já saem equipados com os 
pneus da fábrica. Por isso é tão importante nos aproximarmos das montadoras. Hoje a cada 
dois carros que saem das montadoras, um sai com pneus Pirelli; a cada quatro caminhonetes, 
três saem com Pirelli; e a cada 10 motos, nove são equipadas com os nossos pneus. O 
consumidor final só vai pensar em pneu quando chegar a hora de trocá-los. Para gerar a 
experiência com a marca com esse consumidor, a gente busca valores fora do âmbito do 
produto em si. Ações que o ajudam a perceber a marca em um estilo de vida, potencializando 
os nossos valores. Temos, por exemplo, uma iniciativa com a moda, com a marca PZero, que 
aos poucos vamos trazer ao Brasil. Ela nos relaciona com o glamour e gera um envolvimento 
maior com a marca. Já colhemos bons frutos nesses últimos dois anos. 
 
Haverá algum lançamento no próximo ano? 
 
Vamos ter, mas não posso contar ainda. Os lançamentos estarão divididos em três partes. 
Vamos trazer uma nova linha de produtos de “high” performance, para carros de alta potência, 
que ainda não existe no Brasil. Haverá também uma nova linha off-road e um terceiro grande 
lançamento que é segredo. 
 
Vocês têm liderado o prêmio Top of Mind da Folha nos últimos anos. Qual o papel da 
comunicação nessa conquista? 
 
É um dos elementos fundamentais. A comunicação para a gente não é limitada à publicidade. 
Ela tem participação desde quando o produto fica pronto na montadora até quando ele passa 
pela rede de varejo. Hoje temos 600 pontos de venda oficiais da marca no Brasil. É a maior 
rede de varejo do segmento, o que impacta na marca. Também apostamos na comunicação 
tradicional e estamos investindo na estratégia digital. Considero que existem muitos elementos 
que compõem a comunicação em um sentido mais amplo e que garantiram o nosso sucesso no 
prêmio. 
 
Vocês acabaram de contratar uma nova agência online. Foi uma mudança 
estratégica? 
 
Hoje trabalhamos com a Leo Burnett e acabamos de firmar uma parceria na parte digital com 
a  Media Contacts. É a primeira vez que temos uma conta fixa para a área digital. Até então 



fazíamos somente jobs. Estamos pensando no longo prazo. Queremos estruturar a nossa 
presença digital, com conteúdos próprios, informações sobre a Fórmula 1 e outros 
investimentos.  
 
Haverá novas mudanças em relação às agências? 
 
A princípio, continuamos com a Leo Burnett. Não vejo razão para mudanças. Hoje a produção 
da nossa comunicação é referência para outros países. Muitas vezes utilizamos as campanhas 
em outros mercados da América Latina. Este ano, por exemplo, a marca completou 100 anos 
na Argentina e adaptamos uma campanha do Brasil para lá. Já tivemos no passado um 
alinhamento da comunicação na região, mas agora cada país tem independência nesse 
processo, apesar de o marketing ser centralizado.  
 
O calendário da Pirelli chegou esse ano a sua 37ª edição. Quais foram os pontos altos do 
projeto ao longo desses anos e o que ele representa para a história de construção da marca? 
Uma curiosidade do calendário é que ele nasceu na Inglaterra e não na Itália (onde foi fundada 
a marca). Era a Inglaterra de 1964, e acho que esse fato foi um dos grandes potencializadores 
do calendário. O primeiro fotógrafo do projeto era o oficial dos Beatles, e, naquela época, a 
banda já era um ícone pop mundial. Esse início diz muito sobre o que é o calendário, que se 
transformou ao longo dos anos. Hoje ele é um veículo de tendências de moda e glamour, além 
de ser um objeto de desejo. Os melhores fotógrafos do mundo estão envolvidos. Este ano o 
calendário é assinado por Karl Lagerfeld, e traz as modelos mais bem pagas que participam do 
projeto a custos realmente simbólicos, simplesmente porque elas querem estar ali. 
 
Por ser uma marca centenária, é provável que tenha passado por processos de 
reformulação e reposicionamento. Quais os mais significativos? 
 
Para a gente, o mais significativo é o que nos leva ao posicionamento atual, que nasceu com o 
famoso anúncio do atleta Carl Lewis, na época (1986) recordista mundial dos 100 metros, se 
preparando para correr com um sapato de salto alto vermelho. A assinatura da peça era “A 
potência não é nada sem controle”. Aquela imagem traduziu o nosso conceito criativo e nos 
levou para outro patamar. Outra campanha importantíssima para a nossa comunicação foi o 
anúncio com o Ronaldo “Fenômeno” quando ele ainda jogava no Inter de Milão. O jogador 
aparecia no lugar do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com uma banda de pneu no solado 
dos pés. A peça trazia também a assinatura “A potência não é nada sem controle”, que 
determinou o nosso posicionamento de líderes no segmento de alta performance. Mais que um 
reposicionamento de marca, passamos por uma evolução de alta performance para a liderança 
geral de mercado. 
 
Como é dividido o bolo de marketing? 
 
Em 2009, tivemos uma atuação focada em mídia impressa e TV. Em 2010, a marca esteve 
presente em mídia impressa, rádio, TV e online. 
 
Quais as ações sustentáveis que a Pirelli adota? Houve reforço nos últimos anos por 
conta do cenário de exigência do consumidor e do mercado? 
 
Temos uma estrutura muito grande voltada para a área social e sustentável. Apoiamos 
projetos locais de educação nas cidades onde estamos presentes com as nossas cinco fábricas. 
Apoiamos o projeto Guri, que é voltado à educação musical; o Instituto Janete, na área de 
esportes. Hoje toda água utilizada em nossas fábricas é reaproveitada. Também participamos 
de um programa realizado pela Associação dos Fabricantes, que recicla 100% dos pneus 
vendidos no Brasil. Esse investimento é estratégico e fundamental para a empresa como um 
todo. Vamos continuar a apostar nessa frente de atuação. 
 
Ainda há lacunas na penetração da marca no território nacional? Quais os mercados 
mais importantes? 
 



Temos uma presença forte no Brasil como um todo, com reconhecimento da marca. Por meio 
de levantamentos, percebemos que o Rio Grande do Sul e Pernambuco eram dois Estados que 
precisavam de uma atuação mais focada. E foi o que fizemos. O mercado mais importante hoje 
é São Paulo. 
 
Qual o share e o principal concorrente? 
 
Somos líderes de mercado. Nosso principal concorrente é a Goodyear. 
 
Qual a importância da operação brasileira para a rede global? 
 
A América Latina é hoje a região com maior participação nos resultados do negócio; e o Brasil 
tem um peso preponderante como maior mercado regional. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 dez. 2010, p. 8.  


