
Verde-amarelo da Petrobrás cresce na Argentina 
Paulo Braga 
 
Combustível Estatal brasileira comemora crescimento de vendas e já disputa terceiro lugar com a 
Esso no país 
 
Cosenza, gerente-geral na Argentina: "O argentino não deixa de abastecer no nosso posto porque 
é verde e amarelo” 
 
O logotipo da empresa traz as cores verde e amarelo, mas a estratégia de marketing da Petrobras 
em solo argentino está dando cada vez mais ênfase ao azul da bandeira do país vizinho. Menos de 
um ano depois de ter inaugurado seu primeiro posto de gasolina no país, a companhia comemora 
o fato de ter conseguido crescer quando a economia argentina desabava, sem negar a origem 
brasileira mas buscando cada vez mais a aproximação com o gosto dos clientes locais.  
 
"Surpreendentemente, isso tem dado resultado. O argentino não deixa de abastecer no nosso 
posto porque é verde e amarelo", disse José Carlos Cosenza, gerente-geral da Petrobras 
Argentina. A empresa possui 650 postos de gasolina no país, que foram adquiridos em dezembro 
de 2001, em uma troca de ativos com a Repsol-YPF.  
 
"Para nós, foi um momento muito interessante e difícil. A desvalorização ocorreu duas semanas 
depois de termos fechado o negócio", conta Cosenza. O executivo se orgulha do fato de a 
empresa ter conseguido superar as dificuldades sem aportes de capital da matriz e garantido o 
suprimento de combustível aos revendedores em um momento em que não havia crédito.  
 
Dos 650 postos, 80 foram convertidos da bandeira Eg3 para a marca Petrobras, e os resultados já 
aparecem. Segundo Cosenza, os postos Petrobras registram vendas 8% superiores em 
comparação à marca anterior.  
 
A empresa vem adotando um marketing agressivo, priorizando inaugurações de postos em áreas 
de grande visibilidade. Também vem levando a cabo uma estratégia forte de "argentinização".  
 
A Petrobras é a patrocinadora da camiseta azul e branca do Racing, um dos quatro clubes com 
maior torcida do país, que tem entre seus torcedores fanáticos o presidente Néstor Kirchner. A 
empresa também promove shows com os cantores mais populares da Argentina e atua como 
patrocinadora de eventos esportivos. Junto com a publicidade, a empresa quer ampliar sua 
participação em projetos sociais. Atualmente, a Petrobras financia um programa de hortas 
comunitárias que beneficia 250 famílias da cidade de Bahia Blanca e distribui cestas básicas à 
população carente.  
 
"Estamos fixando nossa marca. Nosso papel é não deixar de ser uma empresa brasileira, mas 
respeitar os valores locais com o objetivo de ganhar mercado", diz Cosenza, que afirma, sem 
especificar cifras, que a empresa está hoje entre os maiores anunciantes da Argentina. A próxima 
investida para o crescimento da marca é uma campanha de anúncios na televisão. O jingle da 
publicidade foi gravado especialmente por ninguém menos que Mercedes Sosa, uma das cantoras 
mais prestigiadas da música popular do país.  
 
Com a presença na TV, a Petrobras quer consolidar sua marca junto ao grande público. Uma 
pesquisa publicada no mês passado pela revista de negócios "Apertura" indica que, ao menos 
entre executivos das principais empresas presentes na Argentina, a estratégia de comunicação da 
companhia está dando certo. O levantamento concluiu que a brasileira está em quinto lugar em 
um ranking que lista as 20 companhias com melhor comunicação institucional. À frente dela estão 
Coca-Cola, Repsol-YPF, Quilmes e Arcor.  
Com a aprovação em abril da compra de 58,6% da Pecom Energia, a empresa incorporou mais 
150 postos de gasolina e hoje disputa com a Esso o terceiro lugar em comercialização de gasolina 



e óleo diesel. A antiga Pecom se chama agora Petrobras Energia, e se dedica prioritariamente à 
exploração e refino de petróleo, enquanto que a Petrobras Argentina concentra o negócio de 
comercialização de derivados.  
 
A líder de venda de combustíveis é a Repsol-YPF, com 50,6% do mercado. A seguir estão Shell, 
com 17,2%; Petrobras (com os postos de bandeira própria, Eg3 e Pecom), com 13,9%; e Esso, 
que responde por 13,3% do total de vendas. "Nossa meta é chegar ao segundo lugar em cinco 
anos", afirma Cosenza  
 
Em 2003, estão sendo investidos US$ 35 milhões na reformulação de postos de gasolina, e a 
empresa pretende continuar gastando US$ 30 milhões por ano até converter todas as suas 
estações de serviço para a marca Petrobras.  
 
Junto com a mudança da imagem dos postos e melhoria das instalações, a Petrobras implantou 
um sistema de metas de qualidade que têm de ser cumpridas pelos operadores, com o objetivo de 
tornar o bom atendimento ao cliente um dos diferenciais da marca. "Buscamos agregar à marca 
fatores como boa gestão, transparência nas operações e respeito ao meio-ambiente, que são 
fatores diferentes do mercado", afirma Cosenza. "O argentino está percebendo a mudança. Isso é 
demonstrado com o aumento das vendas pelo fato das empresas estarem nos procurando para 
fazer negócios." 
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