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egundo o executivo, todas as ações são
focadas no tripé pioneirismo, treinamen-
to das equipes e respeito ao cliente, que

permitiu à companhia atravessar essas sete dé-
cadas cheia de energia, "Aqui, tudo o que faze-
mos é pensando no consumidor. Afinal, hoje esta-
mos presentes em 10 milhões de lares todo mês,
o que possibilita à marca manter unia relação
constante de proximidade com 40 milhões de
consumidores, já que os botijões são entregues
de porta em porta."
Figurando entre as seis maiores empresas de GLP
do mundo, a Ultragaz registra a venda de 7 milhões
de botijões ao mês no segmento domiciliar, o que
gera um faturamento anual de R$ 3,2 bilhões. Essa
é realmente uma empresa cheia de gás e não é
preciso ir muito a fundo na história para perceber
que não é apenas um simples trocadilho, mas um
retrato da trajetória dessa companhia que possui
4,5 mil funcionários e 4 mil revendedores em todo
o país.
Ao longo de sete décadas, a marca tem ocupa-
do lugar de destaque nas empresas, nas casas
e, principalmente, no coração dos bra-
sileiros. Mas para chegar até o posto
de marca "amiga do consumidor", a
Ultragaz teve que passar por muitas
reformulações, principalmente, nas
áreas de comunicação e planejamen-
to estratégico. "O marketing faz parte
da nossa vida, do nosso cotidiano, e
está presente em todas as ações que
desenvolvemos, tanto para o público
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"Há quatro anos ocupo o posto de diretor superinten-

dente da Ultragaz, mas estou na empresa há 30 anos
Entrei na primeira turma de estagiários, em 1977, quando

ainda cursava a faculdade de engenharia. Posso afirmar

que a seriedade e o pioneinsmo da companhia, aliados
aos investimentos em marketing promovidos ao longo

dos anos, fizeram da Ultragaz uma empresa amiga do

cliente, Não seria exagerado dizer que hoje ela é uma

referência mundial no seu segmento. Desde a fundação

da companhia, em 1937, passamos por guerras, revolu-

ções e dificuldades, mas nos mantemos fortes e líderes,

sempre com um marketing dedicado à dona de casa

e ao consumidor empresarial por meio de ações B2B

(business to busíness). Temos 4 mil revendedores, que

realizam a venda de 7 milhões de botijões pôr, mês em

todo o país, Faz parte da visão estratégica da companhia

ser padrão mundial em GLR Hoje, a Ultragaz é uma das
nove empresas que administram a Associação Mundial

de GLR lutando para reduzir a emissão de poluentes,

principalmente, via queima de óleo pesado e lenha.

Temos trabalhado em conjunto com a associação
para introduzir essa tecnologia no nordeste brasileiro

Diante de tantos investimentos, a Ultragaz chega aos

seus 70 anos como sendo a marca do povo e o brand
do Brasil em matéria de gás."

PEDRO JORGE FILHO,
Diretor superintendente
da Ultragaz



interno quanto para o consumidor
final", salienta Pedro Jorge Filho.
À frente do departamento de mar
keting está Roberta Brenner, que
planeja suas iniciativas tendo em
vista a busca pela excelência dos
produtos e serviços da companhia,
em todos os pontos de contato do
consumidor com a marca. "Traba-
lhamos nossa comunicação nas re-
vendas, no caminhão, no disk gás,
em todo o material promocional
e até na forma como o vendedor
deve se portar ao entrar na casa do
cliente para entregar o produto."
A gerente de marketing da Ultragaz
acrescenta ainda que "os revende-
dores conhecem seus clientes há
anos e mantêm uma relação de
confiança com eles, já que muitos
entram nas casas na hora de entre-
gar o produto. Dessa forma, procu-
ramos desenvolver ações voltadas
para a melhoria constante desse
relacionamento. Nos últimos anos,
temos trabalhado em todas as fren-
tes do marketing para atingir esse
objetivo."
Atualmente, a Ultragaz investe em
ações de marketing R$ 32 milhões,
algo em torno de 1% do seu fatura-
mento. Essa verba Roberta distribui
em duas categorias: 30% desse
montante é direcionado a projetos

Anos 60
Em 1959, Pery Igel,

filho de Ernesto,
assumiu a direção da-

empresa. Dois anos
depois, quando a

companhia alcançou
a marca de um milhão

de clientes, o executivo
transferiu a sede ad-

ministrativa da Ultragaz
para São Paulo, Era o
início do Grupo Ultra

nacionais e o restante é investido
em ações regionais. "Estamos em
praticamente todo o territóno nacio-
nal, com exceção da Região Norte.
Por isso, investimos muito no pa-
trocínio de eventos regionais, que
tornam a marca mais próxima do
consumidor por criar elo com a co-
munidade local", explica a executi-
va. "Mais do que entender e suprir
as necessidades de nosso público,
o marketing da Ultragaz visa criar
uma relação de confiança sólida e
duradoura com todos que se rela-

cionam com a marca."
Dessa forma, desde o início do
ano, a comemoração dos 70 anos
da Ultragaz tem sido marcada por
inúmeras ações de marketing em
todo o território nacional. Muitas
delas vêm surpreendendo o con-
sumidor pelo ineditismo. E o caso
da SuperFérias, iniciativa que uniu
Ultragaz e Casas Bahia em um
evento de cultura e lazer no Vale
do Anhangabaú, região central da
capital paulista, ou ainda do patro-
cínio do Festival Internacional de

Anos 70
Durante o governo militar, a Ultragaz deixou de inves-
tir em marketing, em função da conjuntura do país, O
período foi marcado pela fundação da Ultratec, em-
presa de engenharia industrial criada em 1974, e pela
aguisição da Brasilgás, cinco anos depois, No final da
década, a empresa contratou o "papa" do desígn na-
cional, o designer Alexandre Wollner, para promovera
modernização de seu ícone



"Vejo a Ultragaz como uma companhia em que as pessoas têm muito

orgulho de trabalhar, porque o funcionário é reconhecido e reconhece a

empresa como um bom lugar para trabalhar. Prova disso é a conquista

do prêmio '150 melhores empresas para se trabalhar', da revista Exa-

me. Na pesquisa que a publicação realizou na companhia esse conceito

apareceu muito forte, tanto que muitos de nossos colaboradores têm a

Ultragaz como seu sobrenome. Isso é reflexo do trabalho de responsabi-

lidade social que desenvolvemos com nosso público interno e a comuni-

dade. Eles representam os primeiros clientes da empresa, por isso nosso

departamento realiza um trabalho conjunto com a área de marketing para

mantê-los informados sobre todos os passos da Ultragaz, Para qualquer

trabalho realizado, há antes um comunicado por meio de uma campanha

interna para depois sair na mídia, A Ultragaz ser eleita uma das melhores

empresas para se trabalhar também reflete a forma como o funcionário

vê a companhia. Hoje, temos inúmeros projetos de responsabilidade so-

cial que têm como foco a educação. Um deles é o Bom de Bola, Bom

de Nota, que promove o desenvolvimento dos jovens por meio da edu-

cação e do esporte. Outro destaque é a Comunidade Ativa, que contribui

para o desenvolvimento social através do pilar central 'educação', além

de outros quatro pilares: segurança, alegria, saúde e economia familiar.

Temos também o Ultragaz Cultural com a

peça 'Uma História Especial', que conta a

trajetória da aviação e do petróleo numa

linguagem dedicada ao público. O espe-

táculo passa em 2007 por 18 praças. Já o

projeto Nota 10 está focado em escolas,

para ajudar na infra-estrutura, Todos são

de abrangência nacional,"

Balonismo de Torres (RS), que há
18 anos recebe o patrocínio da em-
presa. Desse festival nas alturas,
a Ultragaz participa com o maior
balão da América Latina. Com 27
metros de altura, ele tem capaci-
dade para transportar 12 pessoas,
podendo atingir 16 mil metros de
altitude, sendo que a maioria dos
balões voa entre 150 e 500 metros
de altura.
Ainda com base na filosofia do ine-
ditismo, no último mês de setem-
bro a equipe de Roberta lançou a
Carreta Ultragaz, um projeto itine-
rante que irá percorrer todo o Bra-
sil para treinar os funcionários das
revendas e aproximar a marca dos
consumidores por meio de cursos
e exposições. "Até o final do ano,
nossa carreta irá percorrer 15 cida-
des paulistas. A partir de 2008, ela
parte para outras regiões do país",
informa Roberta.
Em outra frente, uma campanha
de endomarketing foi desenvol-
vida para os colaboradores da
empresa. "Estamos promovendo
um concurso para que os funcio-
nários contem suas histórias com
a Ultragaz. Os vencedores terão
suas história publicadas em nossa
revista interna. Também criamos
o concurso Criança Fazendo Arte,

Anos 80
Em 1989, o Grupo Ultra passou

por um processo de reordenação

administrativa e concentrou seus

negócios em cinco grandes divi-

sões: gás, química, engenharia,

transporte e armazenagem. Nessa

época, a Ultragaz adotou o slogan

"Um bom dia todo dia" e um

logotipo branco. Também iniciou o

patrocínio do Festival Internacional

de Balonismo de Torres (RS), que

já está em sua 19a edição

Anos 90
É lançado o Projeto Redenção para repaginar a ima-

gem da marca e prepará-la para competir no exterior, A

mascote - um entregador de gás estilizado - foi aban-

donada e uma nova identidade visual foi adotada, ba-

seada na cor azul, O botijão azul foi lançado como uma

forma de diferenciação da marca. Em 1997, a Ultragaz

lançou o Ultrasystem e o Mega Remote, passando a

atuar também no segmento empresarial



para os filhos dos funcionários pin-
tarem como eles vêem a Ultragaz
no futuro. Os melhores desenhos
ganharão um Playstation 2", deta-
lha a gerente de marketing.
As ações alusivas aos 70 anos da"
companhia também contemplam
a área de responsabilidade social,
com o lançamento, em outubro, do
Espaço Viver. Localizado na sede da
empresa, em São Paulo, o ambiente
tem por objetivo realizar o marketing
de relacionamento da marca com
públicos de seu interesse, além de
mostrar a importância do GLP e da
grandiosidade do Grupo Ultra, do
qual a Ultragaz faz parte. •
Roberta ressalta ainda que a via-
bilidade de todos esses projetos
só foi possível porgue a estratégia
de 70 anos da Ultragaz está dividi-
da em blocos: "Produzimos uma
campanha institucional de mídia
de massa para falar com todos os
consumidores e um megaevento
para o público internacional que
veio para o Brasil participar de um
encontro promovido pela WLPGA
(World Liquefied Petroleum Gás
Association), associação sem fins
lucrativos que conta com mais de
150 filiadas e representa a indústria
de GLP em todo o mundo. Desde
o final de 2006/a Ultragaz compõe
o board da WLPGA como a única
representante latino-americana do
setor. "Há mais de 15 anos esse
evento não era realizado no Bra-
sil. Assim, aproveitamos a ocasião
para comemorar o aniversário da
empresa."
Tbdas essas iniciativas foram apre-
sentadas sob um mesmo conceito:
"70 anos fazendo amigos e inovan-
do energias", que este ano foi ado-
tado como slogan em uma grande
campanha publicitária criada pela
age. "Depois de cinco anos fora da
mídia de massa, retornamos com
três filmes de TV (um emocional e
dois testemunhais) e três spots para
rádio, que foram veiculados de ju-
lho a setembro deste ano", detalha



Roberta.
Utilizando como trilha a música "A
vida do viajante", de Luiz Gonzaga,
o primeiro comercial emocionou o
público ao mostrar imagens que
refletem o relacionamento "amigá-
vel" que a Ultragaz mantém com
seus consumidores. "Já os filmes
testemunhais trazem depoimentos
de consumidores reais e têm foco
nos atributos do nosso produto:
qualidade, segurança e a cor azul
para garantir credibilidade e avali-
zar a marca", comenta a gerente de
marketing. Além das três versões,
a equipe de Roberta preparou uma
versão especial para a Bahia, onde
a companhia opera com o nome
de Brasilgás. Regravaram em ritmo
de forró a mesma música, que no
resto do país foi apresentada em
um estilo pop. "Poder comemorar
os 70 anos da empresa com uma
campanha desse porte é muito im-
portante para aumentar ainda mais
a proximidade com o consumidor

e reforçar a solidez e tradição
da companhia por meio de
benefícios racionais, re-
lacionados ao produto,
e emocionais, criados a
partir do relacionamen-
to com o nosso vende-
dor. A campanha também
mostra que com a expertise
com a qual atuamos a Ultragaz
está pronta para as próximas sete
décadas."
O grau de aceitação da campanha
ainda está sendo testado pelo
Instituto Millward Brown, mas Ro-
berta acredita que o recall dessa
estratégia tenha sido muito alto, já
que no último mês de agosto a em-
presa bateu recorde histórico de
vendas. "Certamente, a campanha
de aniversário contribuiu para esse
resultado."
De acordo com o diretor-superin-
tendente da Ultragaz, atualmente
a companhia é líder do mercado
de GLP com 24% de market share

no Brasil. O destaque fica com a
cidade de Salvador, que registra
o maior share da marca no país:
67% de participação de mercado
e 75% de share of mind. "A partir
de 2003, com a aquisição da Shell
Gás Brasil, temos ocupado a lide-
rança do segmento e pretende-
mos manter essa posição. Para



tanto, em 2008 iremos investir na
expansão de nossa área de atu-
ação para a Região Norte, onde
ainda não atuamos. O grande ob-
jetivo é atender bem lares e em-
presários do país, com rentabili--
dade e dentro do que é esperado
por nossos acionistas", salienta
Pedro Jorge Filho. "Baseada nes-
sa premissa, em 2006 a compa-
nhia registrou 3% de crescimento,
número que tem se mantido ao
longo deste ano."

CULTURA DE MARKETING
Para a Ultragaz, este foi um ano
marcado por muitas comemora-
ções, já que a empresa faturou
inúmeros prêmios, corno o Mar-
keting Best, com o case Inovação
Logística Empresarial Ultragaz.
Outra conquista importante foi fi-
gurar entre as 160 melhores em-
presas para se trabalhar, da revis-
ta Exame. "Para poder garantir a
excelência no atendimento, esta-
mos sempre em busca de novas
práticas, que acabam nos renden-
do um reconhecimento por parte
do mercado", afirma Roberta.
Essa filosofia de investir sempre
em algo novo e diferente de tudo
aquilo que já foi. feito vem da épo-
ca de seu fundador, Ernesto Igel,
imigrante austríaco radicado no
Brasil que no dia 30 de agosto
de 1937 criou, no Rio de Janeiro,
a Empreza Brazileira de Gaz a
Domicilio Ltda. O suprimento ini-
cial utilizado por Igel era o pro-
pano, gás usado para acionar os
motores de dirigíveis e que ficou
estocado no país após o trágico
acidente que pôs fim à era dos
zepelins.
Como o produto era novo, e o
mercado, inexistente, a compa-
nhia passou a criar ações diferen-
ciadas para promover a categoria.
Até um slogan foi lançado: "Ultra-
gaz - o gás engarrafado".
Desde então, a empresa não parou
mais de investir em marketing.



Na década de 70, por exemplo, co-
meçou a distribuir brindes e amostras
grátis de produtos feitos por grandes
empresas, como Colgate, Unilever
e Procter & Gamble. Anualmente, a
companhia realiza inúmeras ações de
sampling.
Nos anos 90, decidiu realinhar a ima-
gem de marca da companhia, por meio
do projeto Redenção, que redefiniu a
imagem interna e externa da Ultragaz.
"Mudamos a logomarca, a cor dos
uniformes e do caminhões (vermelho,
amarelo e azul) e instituímos o botijão
azul como uma forma de diferencia-
ção dos produtos da marca", lembra
Roberta. Nessa época, a empresa in-
troduziu a música em seus caminhões,
criando assim uma das audiomarcas
mais famosas do país. "O pioneirismo
'faz parte da cultura da Ultragaz, que
não só introduziu o GLP no país como
também lançou o lacre de seguran-
ça, o serviço de disk gás e o projeto
Redenção", comenta Roberta. "A cul-
tura da empresa está focada no tripé
criação de valor (que se dá na busca
pelos menores custos da indústria),
capacitação de colaboradores e fun-
cionários e paixão pelo cliente", finali-

Text Box
Fonte: Marketing, a. 41, n. 417, p. 73-81, out. 2007. 




