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Uma das marcas mais fortes no engarrafamento e distribuição de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
no País, a Supergasbras, está investindo R$ 10 milhões na modernização da sua identidade visual. 
O logotipo em fase de substituição em todos os cerca de 15 mil pontos de venda e nos mais de 3 
mil caminhões existia praticamente sem mudanças há 38 anos.  
 
"A idéia é rejuvenescer a marca, demonstrar vigor e modernidade aos nossos clientes e 
distribuidores, antes de imaginar e buscar que a reformulação gráfica resulte em aumento de 
vendas de um dia para o outro", explica Rubem Mesquita, o diretor de marketing da SHV Gas 
Brasil, controladora tanto da Supergasbras quando da Minasgás.  
 
O grupo é o segundo maior do setor no País, com 23,5% das vendas de gás liqüefeito, só atrás, a 
pequena distância, do Grupo Ultra (Ultragás).  
 
A mudança reflete, ainda, a nova fase da empresa, que passou em julho de 2004 a ser 
administrada pela SHV, engarrafadora que faz parte do grupo holandês SHV, maior distribuidor de 
GLP do mundo.  
 
O mercado de gás liqüefeito engarrafado tem sofrido no Brasil uma menor concorrência do gás 
natural encanado em comparação ao que ocorre em países europeus ou vizinhos, como a 
Argentina - lugares em que a temperatura média mais baixa leva a um uso intensivo do gás no 
aquecimento de residências e empresas e onde o gás encanado é predominante.  
 
No Brasil, o consumo doméstico está concentra basicamente na cozinha e no banho. Por isso, 
enquanto uma famí lia básica brasileira consome 100 quilos/ano de gás, na Europa o gasto médio 
sobe a 100 quilos/ano.  
 
Essa realidade nacional, ao mesmo tempo em que significa uma menor utilização do gás de 
maneira geral, mantém o botijão como o tipo de meio mais utilizado em residências no País, ainda 
que o volume de consumo não esteja crescendo nos últimos anos.  
 
"No ano passado, o GLP registrou uma pequena alta no volume de vendas de 2,5%. Mas nos 
primeiros meses deste ano houve retração. Para nós, da SHV, a expectativa é de um pequeno 
crescimento este ano, na faixa de 1,5% a 2,5% em volume", prevê Rubem Mesquita.  
 
A mudança na "cara" da Supergasbras foi decidida em meados de 2004, logo depois que a SHV, 
que até então detinha 49% das ações da empresa, comprou os outros 51% do ex-controlador. A 
Minasgás, a outra marca do grupo, cujo controle já era 100% da SHV, já havia passado pelo 
mesmo processo anteriormente (a compra total da Minas ocorreu em 1998).  
 
Entre as duas marcas, a Supergasbras é a que mais vende, com 13% do mercado nacional, 
enquanto a Minasgás tem cerca de 10,5%.  
 
Mas como utilizar instrumentos de marketing como diferencial num setor altamente comoditizado, 
em que o preço e a qualidade do produto em si pouco variam? "O principal marketing em nosso 
setor é mesmo a disponibilidade no momento em que o consumidor precisa do produto.  
 
Mas é fundamental também o diferencial da presença periódica do caminhão, a melhor 
distribuição em pontos de venda, a própria qualidade e o visual dos veículos e dos botijões - que 
são associados diretamente à segurança oferecida pela marca -, e, mais recentemente, o 
atendimento telefônico para levar o produto rapidamente ao cliente", enumera Mesquita, que 
explica que boa parte da verba de R$ 10 milhões na modernização da imagem irá justamente 
para esses veículos. Em seguida, o marketing poderá chegar também à mídia de massa.  



 
Mas o objetivo das mudanças é chamar atenção não só à qualidade e segurança do produto, mas 
associá-la a uma imagem de empresa moderna e ágil.  
 
"Estamos trabalhando para passar uma impressão mais jovem. Além da nova marca, estamos 
investindo na área esportiva. Hoje, somos patrocinadores da promissora dupla de vôlei de praia 
Larissa e Juliana", conta o diretor de marketing da Supergasbras, marca que há cerca de 15 anos 
tornou-se um dos maiores apoiadores e quase um sinônimo do vôlei no País.  
 
O trabalho de reestruturação da imagem da Supergasbras foi desenvolvido pelo escritório de 
design Cauduro/Martino, que buscou com o novo layout dar mais jovialidade e dinamismo à 
logomarca. As tradicionais cores laranja e azul foram mantidas, já que foram consideradas 
tradicionais e memoráveis pelo público. 
 
A chama lateral foi integrada e colocada à frente do nome, para que a imagem não ficasse com 
dois elementos "soltos" (nome e símbolo). Para maior visibilidade, foi aplicada uma fonte branca 
sobre o fundo laranja e foi criada uma quebra no meio do nome, onde a letra "G" ficou em 
maiúsculo.  
 
O design foi concebido para ser utilizado em toda a papelaria, no site, uniformes, instalações, 
além de 22 mil tanques a granel, além de grafar toda a frota e pontos de venda.  
 
A SHV Gas, maior empresa holandesa distribuidora de GLP no mundo, que já detinha 100% da 
Minasgás e 49% da Supergasbras Distribuidora de Gás S. A. (participaç ões adquiridas em 1995); 
adquiriu os 51% das ações restantes da Supergasbras, que pertenciam à família Lemos de 
Moraes, em julho de 2004. Mas embora as marcas Super e Minas passaram a ser administradas 
pela mesma controladora, continuaram sendo comercializadas de forma independente.  
 
A marca se define como a mais vendida nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 
Gerais e região Centro-Oeste do País, áreas também fortes para a Minasgás. A concorrente elíder 
do mercado brasileiro, a Ultragás, é a líder em São Paulo.  
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