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Após temporada de quatro anos na carteira de negócios da Leo Burnett, a marca de pneus 
Pirelli passa a integrar o portfólio de clientes da PeraltaStrawberryFrog, agência do publicitário 
Alexandre Peralta O executivo Humberto Andrade, diretor de marketing da operação brasileira, 
promoveu concorrência que envolveu, além da vencedora, a Leo, a Z+ e a BorghiErh/Lowe. A 
Pirelli é líder de mercado com 600 revendas exclusivas e tem sua marca em cada dois de três 
carros novos fabricados no Brasil e em 95% das motos saídas das fábricas. A decisão de trocar 
de fornecedor de publicidade contempla "refresh criativo", na expressão de Andrade. 
 
Nessa nova fase a Pirelli quer explorar seu retorno à Fórmula 1, da qual é fornecedora única 
para todas as marcas, com ações que vão da publicidade, promoções, relações públicas e 
marketing de relacionamento com revendedores, clientes, fornecedores e formadores de 
opinião. Também ficará sob a responsabilidade da PeraltaStrawberryFrog a transição do 
conceito relacionado à liderança enfatizado nos últimos 48 meses. A ideia é continuar 
explorando a posição de Top of Mind, mas com nova proposta de comunicação. Andrade não 
revela a verba da Pirelli, mas é um anunciante com fôlego para investimento em mídia de 
aproximadamente R$ 10 milhões por ano. 
 
A sazonalidade com agências de publicidade é cultural no universo Pirelli. Humberto Andrade 
atuou durante três anos no head quarter da empresa em Milão, na Itália, e viveu essa 
experiência. A tradição é contratar agências especificamente para executar um job e ponto. 
Pode ser a Wieden+Kennedy ou a Y&R. No período em que esteve em Milão, Andrade teve a 
responsabilidade de selecionar a agência para lançar a linha Cinturatto P4 e elegeu a proposta 
formulada pela BB-DO/Milão. A fabricante de pneus também garante liberdade às suas 
subsidiárias. O Brasil, que é o seu maior mercado, já exerce esse direito há algum tempo. "A 
Pirelli tem maneira particular de lidar com as suas agências, mas a principal delas é a baixa 
fidelidade. Eles preferem ter refresh criativo permanente, mas com propósitos bem 
estruturados. Não são decisões aleatórias", afirmou o diretor de marketing da Pirelli Brasil que 
se reporta a diferentes executivos na matriz, mas principalmente à Andrea Imoperialli. 
 
Apesar de ser patrocinadora histórica do Inter de Milão, o futebol não está nos planos da Pirelli 
no País. Já teve relacionamento com o Palmeiras, mas "é uma estratégia anterior que não se 
adequa à proposta atual". A Fórmula 1 é o foco. As primeiras ações da PeraltaStrawberryFrog 
serão deflagradas no início da temporada 2011 da competição, que começa com o Grande 
Prêmio da Austrália no próximo dia 27 e se encerra em São Paulo no dia 27 de novembro. "É 
uma grande conquista, especialmente pelo profissionalismo da marca que investe em 
comunicação de vanguarda como no filme criado exclusivamente para internet 'The Call' com 
John Malkovich e Naomi Campbell. A Fórmula 1 é um diferencial nesse negócio, mas temos 
que criar um novo caminho para explorar a liderança", disse Alexandre Peralta, presidente e 
diretor de criação da agência, que cresceu 47% no ano passado. A Pirelli se junta à Henkel, 
Natura e Pepsico, cujas marcas Toddy, Toddynho, Quaker, Coqueiro e Quero Coco são 
atendidas no Brasil e América Latina. 
 
Vejam, a seguir, entrevista concedida por Humberto Andrade ao propmark: 
 
A Pirelli reconhece o papel da Leo, mas acredita que "sentar nos louros do passado é a fórmula 
perfeita para o fracasso". O diretor de marketing Humberto Andrade acrescenta: "Quando a 
liderança é inquestionável é o momento certo para refrescar e oxigenar ideias. Por isso 
chamamos a Z+, a BorghiErh/Lowe, a PeraltaStrawberryFrog e a Leo Burnett para 
formalizarem propostas para essa nova fase. Um dos desafios concretos é o retorno da Pirelli à 
Fórmula 1. Já temos plano estruturado para o ano inteiro que vai de ações promocionais, 
comunicação publicitária, endomarketing até relacionamento. Ainda não está decidido, mas 
poderemos ter uma arquibancada em Interlagos no GP Brasil". 
 
A PeraltaStrawberryFrog não será exclusiva para ações de publicidade. "Nossa intenção é que 
o trabalho seja holístico, 360 graus. A operação pode ser terceirizada, mas a inteligência 
criativa vai ficar concentrada. Temos 600 pontos de venda exclusivos, como a Della Via, 



Poneuac e Campeneus, por exemplo, e cerca de 200 redes multimarcas. Isso significa que o 
shopper estará no nosso foco porque o PDV exige displays, cartazes e material de 
merchandising", disse Andrade. 
 
O PDV é essencial para a Pirelli. A marca tem a Universidade Corporativa Pyre Campus voltada 
para o revendedor, onde são formados cerca de 3 mil profissionais por ano. Esse conhecimento 
vai ao encontro do comportamento dos brasileiros que estão comprando mais pneus novos. 
 
"O mercado cresce e a indústria acompanha. O que vemos é que há maior cuidado e mais 
trocas por novos. Pneu dura se tiver cuidado. Isso significa que as calibragens e alinhamentos 
devem ser constantes", detalhou Andrade, lembrando que "a tendência é que artigo de 
segunda linha desapareça". 
 
Outro ponto que requer atenção é o relacionado à sustentabilidade. "Estamos engajados nos 
processos de sustentabilidade em todos os ciclos de produção dos produtos. 
 
A percepção do que é feito é que é mais demorada. Fica a imagem de que o pneu é um agente 
poluente e que ninguém faz nada. Temos um plano de coleta do que chamamos internamente 
de "inservível" através do programa Recicla Nip, ONG que atua na coleta e destinação 
ambientalmente correta de pneus que viram insumo energético para a indústria cimenteira, 
solados de borracha, pisos embo-rachados, pisos sintéticos etc". 
 
O famoso calendário, o último fotografado pelo designer de moda Karl Lagerfeld, não terá 
edição brasileira. "É uma tradição e muito aguardado pelo mercado. São apenas 30 mil 
exemplares de tiragem. Não só pela beleza das mulheres, mas pelo design sofisticado, o 
calendário é icônico. O Brasil sempre tem modelos nas edições. A Isabelli Fontana já participou 
de três calendários, inclusive no último com fotos do estilista Karl Lagerfeld. O Brasil já foi 
cenário de duas edições e pode voltar a ter, mas não uma edição para o País", ele finalizou. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 mar. 2011, p. 17.  


