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Piloto brasileiro é garoto-propaganda de novo combustível 
 

 
A Shell anunciou na última quinta-feira (25) investimento de R$ 28,5 milhões em nova 
campanha publicitária e marketing promocional da gasolina aditivada Shell V-Power e 
merchandising para o GP do Brasil 2008. A verba é 20% superior à do ano passado. 
 
A ação publicitária conta com a participação do piloto brasileiro Felipe Massa e tem veiculação 
apenas nacional. "Em nossas pesquisas de indicadores de marca percebemos que o público 
queria a identificação de um piloto, então aproveitamos a oportunidade para fazer a 
campanha com o Massa, .já que ele é brasileiro e corre pela Ferrari", explicou Ingrid 
Buckmann, gerente de comunicação e marca da Shell Brasil. A Ferrari é patrocinada pela 
Shell há 6o anos e, segundo Ingrid, a parceria consiste não apenas no uso do logo, mas 
também no desenvolvimento de tecnologias. 
 
A campanha, criada pela JWT, consiste em um filme de 30 segundos para TV aberta e 
fechada no qual Massa aparece assistindo ao antigo comercial da Shell, que mostra a 
evolução dos carros de Fórmula 1. O piloto desliga a TV e diz que aprova o Shell V-Power. 
Essa ação também conta com material de PDV, anúncio em revistas e, na cidade de São 
Paulo, spot que será veiculado apenas na semana do GP Brasil, que ocorre no dia 2 de 
novembro. 
 
O filme será exibido até o fim de outubro e os anúncios, até dezembro. 
 
A ação de marketing promocional começa dia 10 de novembro e consiste em seis chaveiros 
cromados em formato de carros de Fórmula 1 que o consumidor adquire abastecendo 
qualquer quantia de gasolina Shell V-Power mais R$ 6,90. A promoção dura até o fim dos 
estoques. Já no GP, haverá merchandising na pista voltado para 2,8 mil pessoas. 
 
MERCADO 
 
Segundo Ingrid, os indicadores de marca mostram que o consumidor reconhece o patrocínio 
da Shell para com a Ferrari e acham o combustível da família V-Power de alta qualidade. Eles 
também expressaram uma necessidade de aproximação com os pilotos e, por isso, a Shell 
optou por Massa. "Essa é uma campanha de oportunidade, pois o nosso produto é muito bem 



aceito no mercado brasileiro e patrocinamos a Ferrari, que tem o Massa como piloto", 
comentou a executiva. 
 
Atualmente, a Shell ocupa o terceiro lugar em market share de postos de gasolinas no País 
com representação de 15%, segundo o Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas 
Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes). No mundo, o Brasil é o terceiro mercado da 
Shell em postos de gasolina, ficando atrás somente dos Estados Unidos e Alemanha. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 set. 2008, p. 18.   
 


