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A Petróleo Ipiranga, conhecida pelas campanhas "Apaixonados por carro", iniciou 
ontem uma nova rodada de ações promocionais para fidelizar clientes e incrementar as 
vendas nos postos, afetadas neste ano pela escalada dos preços do petróleo e 
derivados. Dos R$ 140 milhões previstos em investimentos de marketing e vendas 
para 2003, a Ipiranga vai destinar R$ 10 milhões em promoções voltadas para ao 
usuário comum e caminhoneiros, com duração até agosto. 

A maior campanha é voltada ao Rally Internacional dos Sertões, com verba de R$ 7 
milhões e suporte da marca de veículos 4X4 Troller, bi-campeã da competição. A rede 
de postos vai oferecer 10 veículos e a chance levar consumido res a participar do 
evento esportivo, na categoria amadora "Expedition". A mecânica da promoção segue 
o padrão tradicional: "abasteça nos postos Ipiranga, preencha o cupom.....". A maior 
parte dos custos da campanha, assinada pela agência Talent, é em mídia eletrônica, 
cuja veiculação começa em 18 de maio. 

Ontem, a Ipiranga iniciou sua maior promoção do ano voltada aos consumidores de 
diesel, com a estréia de uma campanha de merchandising na reestréia do programa 
"Carga Pesada", da Rede Globo, que marcou época nos anos 80.  

Assim como no Rally dos Sertões, a ação é casada com um fabricante de veículos, no 
caso a divisão de caminhões da Volkswagen. Nesse projeto, cujo investimento total é 
de R$ 3 milhões, a principal premiação é um caminhão da marca. 

"Estamos desenvolvendo uma nova estratégia de vincular nossa promoções a marcas 
importantes, como a Troller nos fora -de-estrada e a Volks em caminhões", explica 
Alfredo Tellechea, diretor de marketing da rede. Com 2,6 mil postos espalhados pelo 
país e a venda média de 500 milhões de litros de combustíveis mensais, a Ipiranga 
tem como principal objetivo nas duas promoções a fidelização da marca junto a 
consumidores de gasolina e diesel. 

Tellechea acrescenta, no entanto, que as ações podem compensar a queda de 10% na 
venda de combustíveis registrada desde o início do ano, reflexo dos sucessivos 
aumentos de preços. "Esperamos aumentar em pelo menos 5% o fluxo de loja, mas 
será difícil mensurar o efeito das promoções, já que as vendas também tendem a 
crescer novamente em função da queda dos preços para o consumidor final", diz o 
executivo. 
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