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Depois de um 2005 positivo - quando registrou o maior faturamento de sua história - a Empresas 
Petróleo Ipiranga faz sua primeira aparição na mídia. Estréia no 5 de março o filme criado pela 
Talent para divulgar uma ação promocional ligada ao Rally dos Sertões, evento patrocinado pela 
marca. Este é o início de uma série de outros seis filmes previstos para 2006, ano em que a verba 
de marketing da companhia está 15% maior, somando R$ 70 milhões.  
 
A campanha mantém o conceito "Apaixonados por carro como todo brasileiro", adotado pela 
Ipiranga desde 1996, e que, segundo o diretor nacional de marketing da empresa, Ricardo Maia, 
tem rendido resultados. O executivo afirma que uma pesquisa realizada em dezembro passado, 
pela Interscience, apontou que a Ipiranga tem 24% de reconhecimento de marca, ocupando a 
segunda posição na categoria, cujo ranking é liderado pela Petrobras, com 28%. Em 1998, diz 
Maia, o número da Ipiranga oscilava entre 15% e 16%. "Isso mostra que o trabalho e a estratégia 
estão funcionando", afirma o diretor.  
 
Assinada pela Talent, que desde de 1995 é a agência da marca e que foi responsável pelo 
reposicionamento e mudança de conceito da Ipiranga, a comunicação terá seis novos filmes e o 
retorno de um comercial chamado "Bebê" exibido no ano passado e que vem agora com uma 
nova assinatura associada ao controle de qualidade.  
 
"Como os anteriores, todos os filmes têm um tom de humor, com exceção de ‘Bebê’, mais 
emocional, e que conseguiu uma proximidade com o público feminino", comenta Ricardo Maia, da 
Ipiranga.  
 
Neste ano, a comunicação da marca cercará o futebol. Segundo o diretor, os campeonatos 
exibidos em TV aberta e fechada terão inserções da Ipiranga. No caso da Copa do Mundo, 
entretanto, haverá exibição apenas na TV por assinatura.  
 
Nova ação promocional  
 
O filme que estréia na semana que vem explica o mecanismo da próxima ação promocional da 
Ipiranga, que envolve o sorteio de 20 Cross Fox (Volkswagen), com cinco anos de combustível 
grátis. A previsão é de que pelo menos 96 milhões de cupons sejam preenchidos.  
 
No ano passado, quando foram sorteados Ford Ecosport, foram 80 milhões de participantes. Outra 
iniciativa promocional está atrelada ao cartão da rede e dará 1 milhão de quilômetros em 
combustível ao consumidores.  
 
A comunicação prevista para 2006 envolve ainda um filme ligado à rede de loja de conveniência 
am/pm, presente nos postos Ipiranga. A marca tem como diferencial a fast food, o que a 
aproxima do público jovem. Entretanto, de acordo com Maia, o público-alvo da Ipiranga é 
abrangente, mas com foco na faixa de 18 a 45 anos.  
 
Faturamento recorde  
 
Em 2005, a Empresas Petróleo Ipiranga teve o maior faturamento de sua história. Registrou 
receita bruta consolidada de R$ 28 bilhões, 15,5% maior que a apurada no ano anterior.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 fev. 2006, Comunicação. 


