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Empresa investe R$ 80 milhões e faz mudanças em sua estratégia, que agora vai além do 
carro.  
 
A Ipiranga, distribuidora privada de combustível, é um anunciante que até hoje faz fama com 
o bordão "Apaixonados por carro como todo brasileiro". Fora o slogan, o bom humor ainda 
ganha destaque nas campanhas assinadas pela Talent. Desta vez, cliente e agência - neste 
caso uma relação que dura desde 1995 - optaram por dar uma pitada a mais nas ações de 
marketing.  
 
O anunciante, que já fala de carro, agora também aborda o assunto futebol em suas peças 
publicitárias. Não é só isso. A Ipiranga fechou um pacote com a Rede Globo para que a maioria 
dos seus anúncios do ano seja inserida durante os intervalos comerciais das transmissões de 
jogos de vários campeonatos.  
 
Assim como incrementou o trabalho publicitário, a Ipiranga também informa que vai gastar 
mais do que em 2006 com marketing. Serão investidos, durante todo o ano, R$ 80 milhões, 
R$ 10 milhões a mais que no ano passado. Hoje, a Ipiranga informa deter 19,4% de 
participação de mercado neste segmento e prevê um crescimento de cerca de 3,5% para 
2007, a média do mercado, de acordo com o diretor nacional de marketing, Ricardo Maia.  
 
"Estamos bastante focados neste universo do futebol. É a união de duas paixões dos 
brasileiros", menciona Maia, ao descartar a possibilidade de a Ipiranga seguir os passos da 
concorrente e patrocinar um time de futebol. "Não é o nosso caso", afirma Maia. A Petrobras é 
patrocinadora do Clube de Regatas Flamengo.  
 
Abordar o futebol em suas campanhas e comprar breaks de jogos não completa a estratégia 
de marketing da Ipiranga, que ainda vai focar mais e mais em promoções. Diz Maia que a 
Ipiranga lançará em 2007 o maior número de ações envolvendo sorteios e prêmios já feitas na 
história da empresa.  
 
A primeira ação começa em 1 de abril e também tem ligação com o futebol. Trata-se da "O 
jogo dos seus sonhos", que vai sortear 20 automóveis mais 20 viagens a gosto do freguês para 
assistir jogos de um destes três campeonatos: brasileiro, espanhol ou italiano. A promoção, 
que será divulgada por dois filmes, vai até 30 de junho. "Esperamos conseguir um retorno de 
100 milhões de cupons."  
 
Ainda há ações publicitárias para divulgar a gasolina original aditivada, para o Cartão Ipiranga, 
para a sua rede de conveniência AM/PM e até mesmo para a franquia automotiva Jet Oil. Dos 
R$ 80 milhões que a empresa investirá em marketing, 50% vão para mídia, conta Maia.  
 
O diretor da conta Ipiranga na agência Talent, Ricardo Nociti, ressalta que, apesar de trazer 
agora também o tema futebol, as campanhas da rede Ipiranga ainda primam pelo bom humor. 
"O conceito desta propaganda faz sucesso há dez anos. Não tem como deixar de lado. Mas o 
humor precisa ser dosado para não confundir a imagem da empresa", considera Nociti.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 mar. 2007. Comunicação, p. C8. 
 


