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Na última quarta-feira, a Petrobrás esteve presente nas primeiras páginas dos 
principais jornais argentinos. Nada relacionado à produção de petróleo ou a negócios 
em energia: a marca da estatal brasileira apareceu estampada na camisa do Racing, 
clube de futebol de Buenos Aires, que havia vencido por 4X0 uma partida na véspera, 
em meio a uma fraca campanha no campeonato local. 
 
A exposição da marca, comemorada pela direção da empresa, é fruto de uma 
estratégia iniciada no final de 2001 para fixar a marca e romper uma possível 
resistência do consumidor argentino à chegada da estatal brasileira no País. Até o final 
do ano, a empresa detona uma nova fase em sua campanha e tem como meta atingir 
a segunda posição no mercado de combustíveis local, hoje ocupado pela Shell. 
 
O esforço para fixação da marca Petrobrás na Argentina foi iniciado em dezembro de 
2001, logo após a troca de ativos com a Repsol-YPF que garantiu à estatal brasileira 
cerca de 700 postos e uma refinaria no país, todos pertencentes à empresa EG3. Na 
época, auge da crise argentina, a campanha em jornais e revistas tinha como mote a 
confiança da estatal na recuperação do País. 
 
Campanha na mídia de US$ 3 milhões 
 
Desde então, foram cerca de US$ 3 milhões em campanhas em mídia impressa, rádio 
e TV, além de outdoors. As peças publicitárias são produzidas na Argentina, pela 
agência Dialogo, e têm como mote o slogan ''Petrobrás, uma nova energia''. ''Para 
acabar com essa rivalidade que dizem existir, tínhamos que estar também em esportes 
motores e no futebol, duas grandes paixões dos argentinos'', conta Vilson 
Reichembach, executivo da área de marketing da Petrobrás na Argentina. 
 
O patrocínio ao Racing, cujo valor não é revelado pela empresa, é considerado 
fundamental na estratégia de fixação de marca. O uniforme do time é muito parecido 
com a camisa da seleção argentina, lembram executivos. ''A resposta foi excepcional, 
foi pouco gasto para um retorno imenso. Estamos fixando nossa marca em um clube 
que tem as cores da bandeira do país'', diz o presidente da Petrobrás Argentina, José 
Carlos Cosenza. 
 
A ligação com símbolos locais foi escolhida como um dos caminhos para atingir o 
consumidor do país, acostumado ao monopólio da ex-estatal YPF, dona hoje de 45% 
do mercado, e com gigantes multinacionais como Shell e Esso. Além do futebol e da 
competição de stock car local, a empresa patrocina artistas folclóricos e convida 
celebridades para participar da inauguração de postos. O último filme da campanha 
televisiva atual, por exemplo, teve música de Mercedes Sosa. 
 
Todo esse esforço garantiu à empresa chegar à disputa, com a Esso, pelo terceiro 
lugar no mercado, mesmo tendo a bandeira Petrobrás em apenas 175 entre os 750 
postos de gasolina que tem no País. Segundo Cosenza, a empresa vai apressando o 
trabalho de troca de bandeiras nos postos, que deve ser concluído em 2006 e consumir 
mais US$ 5,5 milhões. 
 
São 170 postos reformados a cada ano. Por fora, os postos argentinos da Petrobrás se 
parecem com os brasileiros, utilizando inclusive as cores verde e amarela - temia-se, 



na época, que essa combinação fosse afastar seus rivais no futebol. Mas as lojas de 
conveniência são maiores, com mesas para tomar café e ler jornal e até acesso à 
Internet. ''A cultura aqui é diferente, eles passam mais tempo nas lojas'', explica 
Cosenza. 
 
A estatal brasileira tem uma participação de cerca de 10% nas vendas de combustíveis 
na Argentina - se computados os postos da Perez Companc, empresa comprada pela 
Petrobrás no ano passado, chega-se 15% do mercado. A fatia da Shell, meta da 
Petrobrás para 2006, é de 18% do mercado argentino. ''Estamos criando um cartão de 
fidelidade e um novo conceito de loja de conveniência para atrair mais consumidores'', 
revela o executivo. 
 
Outro caminho é a busca pelo mercado industrial ou de grandes consumidores. Nessa 
semana, a empresa tirou da YPF o contrato de fornecimento de combustíveis para a 
representação da Força Aérea Brasileira na Argentina e fechou convênio com a Marinha 
daquele país para abastecer os carros dos oficiais. Agora, a nova campanha publicitária 
vai apresentar uma evolução do slogan para 'Petrobrás: energia para todos''.  
 
''Vamos começar também a divulgar nossa presença na Fórmula 1. Estes dias 
conversei com um aficcionado em automobilismo, que me perguntou porque não 
estávamos na Fórmula 1. Eles têm que saber isso'', completa. Nesse sentido, o 
objetivo é trazer a gasolina Podium para os postos argentinos. 
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