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A data de aniversário é em outubro, 
mas a Petrobras começou na sex-

ta-feira passada, 10, as comemorações 
de seus 60 anos de atividade. Uma pla-
taforma completa de ações marca a sé-
rie de atividades que envolverão a data, 
incluindo uma campanha publicitária, 
iniciativas voltadas para o engajamen-
to do público na internet e até um no-
vo sistema de identidade com o uso de 
uma tipografia própria, a Petrobras Sans, 
criada pela companhia para dar maior 
personalidade e legibilidade. As celebra-
ções envolvem ainda o lançamento do 
Prêmio Petrobras de Jornalismo, que vi-
sa prestigiar a imprensa, elaborado pe-
la equipe de comunicação corporativa. 
Já a plataforma comemorativa foi criada 
pela Heads, mas ações ao longo do ano 
deverão ser desenvolvidas também por 
outros parceiros da companhia. 

“Temos um futuro próximo muito re-
al e material, com muita certeza do que 
vamos apresentar na campanha em co-
memoração aos 60 anos da Petrobras. 
Atrasos podem acontecer porque faze-
mos pouco sozinhos, temos uma inter-
face grande de empresas no Brasil e no 
exterior. Mas, mesmo assim, dentro do 
risco estimado, quando colocamos que 
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Os 60 anos da Petrobras
Companhia quer dobrar de tamanho até 2020 e celebra aniversário com  
plataforma que inclui prêmio de jornalismo e novo sistema de identidade
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em 2020 vamos produzir o dobro de pe-
tróleo de hoje, temos convicção e uma 
demonstração material objetiva do que 
falamos”, aponta Graça Foster, presiden-
te da empresa. O objetivo da Petrobras, 

que ocupa a posição de sétima maior 
empresa de energia do mundo, segundo 
a PFC Energy de janeiro de 2013, é estar 
entre os cinco maiores players globais do 
segmento até 2020. Hoje, está presente 

em 25 países e lidera o setor petrolífero 
no Brasil. Seu lucro líquido consolida-
do alcançou R$ 21,2 bilhões em 2012, 
de acordo com o relatório de sustenta-
bilidade divulgado pela companhia na 
semana passada.

Mas o gigantismo de sua dimensão 
econômica não é o único trunfo da em-
presa. Ao longo de seis décadas de ativi-
dade, a Petrobras – fundada por Getúlio 
Vargas em 3 de outubro de 1953 após a 
célebre campanha que entoava o slogan 
“O petróleo é nosso” – conquistou outro 
posto de extrema relevância no Brasil. A 
marca tem uma ligação emocional com 
a população brasileira e seu valor não 
pode ser medido apenas em números. 

Pelo terceiro ano consecutivo, ocupa o 
primeiro lugar no ranking de marca mais 
valiosa do Brasil promovido pela consul-
toria BrandAnalytics e pelo instituto in-
glês Millward Brown, alcançando o valor 
de R$ 19,7 bilhões. Aparece também no 
primeiro lugar no Ranking BrandZ das 
“50 marcas mais valiosas da América La-
tina”. Segundo ranking da Interbrand de 
2012, ela é a quarta mais valiosa do País, 
com um valor de R$ 10,6 bilhões. Para a 
Petrobras, a marca é um ativo estraté-
gico, cada vez mais importante para al-
cançar seus objetivos de crescimento e 
internacionalização.

“A Petrobras sempre esteve presen-
te entre marcas mais valiosas no nosso 
ranking. Sua força é fruto de uma ges-
tão absolutamente presente e integra-
da, com um cuidado em todas suas ins-
tâncias e pontos de contato. Existe uma 
área responsável por definir estratégia, 
identidade, tom de voz, parte visual. É 
muito importante do ponto de vista de 
gestão e governança. Eles têm uma es-
trutura organizada há muitos anos”, co-

Importância da marca cresceu junto com o País
Além da forte atuação no patrocínio 

à cultura e ao esporte, a Petrobras 
se destaca por suas campanhas 
publicitárias. A ação dos 50 anos, 
criada pela Quê Comunicação, foi um 
marco na história da comunicação 
da companhia. “Depois participamos 
da campanha da autossuficiência e, 
mais tarde, fomos responsáveis pela 
comunicação sobre a descoberta do 
Pré Sal, com a campanha Nova Era”, 
lembra Eduardo Almeida, diretor de 
criação da Quê, agência que atende a 
conta ao lado da Heads e da F/Nazca 
Saatchi & Saatchi. 

em suas campanhas e patrocínios. 
“É uma preocupação constante 
possibilitar a proximidade da marca 
com os brasileiros por meio de suas 
conquistas e da força mobilizadora 
para alcançá-las e oferecê-las a 
todos os brasileiros”, destaca. 

Marques avalia que, ao longo 
desses 60 anos, a comunicação da 
Petrobras evoluiu em sintonia com 
o desenvolvimento do País e de suas 
conquistas no campo da exploração 
da matriz energética a partir do 
petróleo. “Na medida em que isso se 
tornou mais relevante e estratégico 
aos interesses nacionais, maior ficou 
a importância da comunicação da 
marca”, conclui.

Para ele, a comunicação da Petrobras 
ajudou  a construir a imagem de uma 
companhia brasileira estratégica que 
é motivo de orgulho. “É muito clara 
a ligação emocional que o brasileiro 
tem com a marca. Uma conquista que 
sempre é ressaltada nas campanhas 
institucionais da empresa”, aponta. 
Almeida lembra ainda que a Petrobras é 
um dos maiores anunciantes do Brasil. 
Na edição de 2012 do ranking Agências 
& Anunciantes, publicado pelo Meio & 
Mensagem, ocupa a décima colocação, 
com investimentos de R$ 309 milhões 
em compra de mídia, em 2011.

 “A participação da Petrobras no 
mercado publicitário é bastante 
significativa e movimenta uma grande 
estrutura composta por agências, 
produtoras e veículos, em diversas 
partes do País. Além disso, é muito 
querida em nosso meio por ser uma 
marca responsável por inúmeras 
campanhas memoráveis ao longo 
dos seus 60 anos”, coloca o diretor de 
criação da Quê.

Ivan Marques, sócio-diretor da F/
Nazca Saatchi & Saatchi, lembra 
que a ligação emocional que a marca 
tem com os brasileiros é explorada 

Graça Foster durante o anúncio da 
plataforma comemorativa e os logos da 
companhia nestas seis décadas. No alto 
da página, frames da nova campanha
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menta Daniela Bianchi, diretora execu-
tiva de estratégia da Interbrand.

Para ela, um dos fatores mais interes-
santes quando se fala em Petrobras é sua 
política de patrocínios. “Há muitos anos 
há um investimento de forma consistente 
e abrangente em cultura, por exemplo. É 
uma política clara, com definição de re-
gras e metas de investimento, com foco 
na preservação da história cultural bra-
sileira, na promoção e na formação de 
novos públicos. Os editais estão aí para 
quem quiser participar”, cita, lembran-
do que muitos artistas contam com este 
patrocínio de forma sistemática e consis-
tente, entre eles a Companhia de Dança 
Deborah Colker, o Grupo Corpo e tam-
bém os festivais de cinema do Rio e de 
São Paulo. “É algo muito bem estrutura-
do com o compromisso e a responsabili-
dade social, visando o desenvolvimento 
do País”, comenta.

Em 2012 a Petrobras investiu R$ 552 
milhões em mais de 1,5 mil projetos so-
ciais, ambientais, culturais e esportivos 
no Brasil e nos diversos países onde atua, 
informa a companhia em seu relatório 
de sustentabilidade referente ao ano pas-
sado. Os aportes na área social ficaram 
em torno de R$ 201,2 milhões; em cul-
tura, o Programa Petrobras Cultural te-
ve a maior verba de todas as suas edi-
ções, com R$ 67 milhões, enquanto fo-
ram investidos R$ 61 milhões no espor-
te nacional. 

A campanha e seus bastidores
“Gente é o que inspira a gente” é o 

conceito da campanha dos 60 anos da 
Petrobras, cuja estreia estava progra-
mada para sexta-feira 10, por meio de 
um comercial na televisão. Para Wilson 
Santarosa, gerente de comunicação ins-
titucional da companhia, a história da 
empresa foi construída principalmente 
por pessoas. “Por isso usamos na cam-
panha somente brasileiros, funcionários 
ou voluntários. Não temos atrizes, ato-
res. Nossos funcionários são os protago-
nistas desta história”, explica. Ele recorda 
que a Petrobras é a única empresa brasi-
leira que nasceu de um movimento po-
pular. “E a história desses 60 anos é pa-
ra ser comemorada com esta gente”, diz.

Com este briefing, a Heads desenvol-
veu uma plataforma de comunicação 
para a ação comemorativa, com conte-
údo personalizado para veículos de to-
das as regiões do Brasil. “É um privilé-
gio que a Heads faça este trabalho para 
a Petrobras. Considero esta campanha a 
mais importante da história da agência”, 
destaca Cláudio Loureiro, sócio-funda-
dor da Heads. 

Flavio Medeiros, diretor de criação da 
agência, conta que, além dos filmes e dos 
anúncios, foi criado com a Petrobras um 
ambiente digital. Batizado de “Me Inspi-
ra”, servirá de palco para que as pessoas 
postem suas histórias de vida inspira-
doras. “Também estamos desenvolven-
do projetos customizados com alguns 
veículos. E, nas próximas fases da cam-
panha, outras ações de conteúdo serão 
desenvolvidas. Hoje, a Petrobras é um 
paradigma de inspiração para o Brasil. 
E, ao mesmo tempo, são os brasileiros 
que a inspiram a transformar desafios 
em oportunidades”, comenta. 

Produzida pela Bossa Nova Films,a 
campanha conta com uma trilha sono-
ra especial. Criada por Medeiros, virou 
hino da empresa e, no primeiro comer-

As metas da Petrobras para 2020

Ter forte presença internacional

Ser referência mundial em biocombustíveis

Alcançar excelência operacional em gestão, eficiência energética, 
recursos humanos e tecnologia

Rentabilidade

Ser referência em responsabilidade social e ambiental

Comprometimento com o desenvolvimento sustentável

cial, é interpretada pela Orquestra Pe-
trobras Sinfônica com arranjo de Mar-
cos Ananias e regência de Isaac Kara-
btchevsky. Cinco equipes de filmagem 
rodaram várias cidades brasileiras para 
gravar a campanha, que contou com a 
participação de aproximadamente 150 
funcionários da Petrobras. 

Após a veiculação do comercial que 
mostra o momento atual da companhia e 
os planos para os próximos anos, a ação 
publicitária muda seu foco e mira his-
tórias inspiradoras, como a da primeira 
mulher que comandou um navio brasi-
leiro. Em sua fase final, serão celebradas 
as conquistas e marcos importantes da 
empresa. “Desenvolvemos muitos pro-
jetos especiais para a campanha de 60 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2012

anos. Coordenar cada um deles tem si-
do um desafio para todos os departa-
mentos da agência”, acrescenta Letícia 
Machado, diretora geral do escritório 
da Heads no Rio. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 28-29, 13 maio 2013.
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