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A internacionalização de empresas brasileiras está ajudando as agências de publicidade a 
expandirem seus negócios e a mostrarem seu trabalho no exterior. Algumas marcas nacionais 
estão entre as preferidas em alguns países. É o caso de Brahma, Petrobras, Embraer, Havaianas, 
Bradesco , Perdigão e TAM, que com a ajuda das agências Young & Rubicam, Quê Comunicação e 
AlmapBBDO estão consolidando suas marcas em outros países.  
 
Pesquisa recente do jornal argentino Clarín sobre as 200 marcas mais lembradas coloca as 
brasileiras Brahma e Petrobras no ranking. No segmento de combustíveis, a estatal já é mais 
popular que a Esso , ficando atrás apenas da Repsol YPF e da Shell . A cerveja Brahma é a 
terceira entre as bebidas alcoólicas. No mundo, outras marcas nacionais atraem os consumidores 
e se firmam como concorrentes das tradicionais. É o caso da fabricante de aviões Embraer e das 
Havaianas A pesquisa do Clarín foi realizada pelo Centro de Estudios de Opinión Publica , ouviu 
1.219 consumidores em março, com idade entre 15 e 69 anos. 
 
Conquista 
 
Até se tornar uma marca querida no país vizinho, a Petrobras teve de enfrentar a desconfiança e a 
rivalidade argentina. A estatal começou a atuar lá há 15 anos, nos setores de exploração e 
produção. Em 2001, houve uma troca de ativos entre a Petrobras e a Repsol, quando a brasileira 
assumiu 700 postos da EG3 . No ano seguinte, foi adquirida a Perez Companc , a maior empresa 
de energia argentina. Houve um grande salto de investimento no país. 
 
“Em 2002, a Argentina enfrentava uma grave crise econômica. Havia o preconceito de que a 
Petrobras não tivesse a mesma tecnologia que as americanas e as européias. Isso sem contar a 
rivalidade entre Brasil e Argentina”, recorda Tatiana Soter, diretora de atendimento da Quê 
Comunicação , agência de propaganda responsável pela divulgação internacional da estatal. 
 
A estratégia da Quê em parceria com a agência local Diálogo foi reafirmar a intenção de 
permanência no país. “Decidimos fazer uma campanha na forma de um comunicado explicando 
quem é a Petrobras, sua meta de atuação internacional e seus projetos de responsabilidade social 
e patrocínio de projetos culturais. Destacamos que acreditávamos no país com o mote ‘Viemos 
para Ficar’ e adotamos um tom mais emocional com o slogan ‘Petrobras. Uma nova Energia’”, 
conta Fátima Penna Franca, gerente setorial de publicidade da Petrobras. 
 
A conquista dos consumidores se deu também através do apadrinhamento dos postos de 
combustíveis por personalidades locais. O passo seguinte foi uma campanha publicitária com 
expressões e gírias do país. O destaque à tecnologia aconteceu num quarto momento. “Desde 
então, a Petrobras vem acrescendo sua participação e ganhando a simpatia do mercado. O 
trabalho de construção da marca passa por respeitar a cultura local ao mesmo tempo em que 
buscamos construir uma identidade da estatal na América Latina por causa do seu processo de 
internacionalização”, afirma Tatiana. 
 
“De certa forma, foi uma vantagem iniciarmos a operação em um momento de crise. 
Conseguimos um comprometimento maior com o país. A Petrobras não tem uma cultura 
imperialista, o que facilita a adaptação. No Brasil, todo o desenvolvimento da marca foi feito com 
base no nacionalismo, mas isso não pôde ser usado no exterior. Lá temos de mostrar a geração 
do desenvolvimento, os investimentos ambientais e o trabalho junto com a comunidade”, explica 
Ricardo Whately, consultor de negócios da comunicação institucional da Petrobras. 
 
A petrolífera opera hoje 600 postos na Argentina, detém 18% do mercado de combustíveis e é a 
terceira maior no setor.  



Ela tem uma participação importante em refino, com duas refinarias próprias e participação em 
uma outra. Segundo Whately, a operação no país não dá lucro na revenda, mas isso faz parte de 
uma estratégia mais ampla de marcar presença no continente. 
 
“Estamos consolidando a atuação na América do Sul com a entrada no Uruguai, no Paraguai e na 
Colômbia a partir da compra dos ativos da Shell . É a mesma tática que usamos na Argentina, 
com a mesma linha de comunicação. Vamos consolidar a imagem de uma empresa de energia 
líder na América do Sul”, garante Whately. A Petrobras não alterou sua estratégia de comunicação 
na Bolívia, mesmo com a nacionalização dos hidrocarbonetos, limitando-se a emitir comunicados 
sobre a posição da empresa. 
 
No Brasil, a Petrobras é atendida por três agências de publicidade — Quê Comunicação, Duda 
Propaganda e F/Nazca . Os contratos vencem no final do ano e a estatal deve lançar, nos 
próximos dias, o edital de licitação. Ainda não foi definido o valor que será gasto em propaganda 
para os anos de 2007 e 2008. 
 
A maioria dos clientes da Embraer é de estrangeiros, embora ela não seja tão conhecida lá fora. 
Para reverter isso, a empresa aposta no marketing de relacionamento participando de feiras do 
setor de aviação. Outra ação é o patrocínio de eventos de luxo, como partidas de pólo, 
campeonatos eqüestres e feiras de embarcações. 
 
Antes de conquistar os outros países, a batalha das Havaianas foi deixar de ser um “atestado de 
pobreza” no Brasil. O trabalho começou em 1995 e focou os formadores de opinião. Novos 
modelos, mudança de embalagem e dos pontos-de-venda e a atriz Malu Mader como garota-
propaganda ajudaram a marca a ser sinônimo de moda. “Hoje participamos de grandes eventos e 
temos parceria com importantes marcas, como H.Stern e Mont Blanc .  
 
Estamos presentes em lojas de luxo, como a Galerie Lafayette , em Paris. A conquista mundial 
usou menos propaganda e mais assessoria de imprensa”, conta Rui Porto, diretor de comunicação 
e mídia da Alpargatas , fabricante da sandália. A Havaianas aproveitou a imagem de simpatia de 
que o Brasil goza no exterior e começou a enviar o produto para celebridades, como faz desde 
2003 com os indicados ao Oscar. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9 jun. 2006, Serviços, p. B2. 


