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Conveniência, farmácia, café, padaria, vídeo
locadora, cabeleireiro, troca de óleo, lavagem e até
combustíveis. Essa é a evolução, ou revolução, pela
qual os tradicionais postos de gasolina vêm passando
nos últimos anos. Mais de 1.500 mil itens, de natureza
e uso completamente diferentes, dividem espaço
nesses novos centros de compra - um ambiente cada
vez mais dinâmico que vem transformando o negócio
numa operação complexa.

Pesquisa da própria empresa apontava que Original era marca forte.
A decisão foi transferir sua confiança e o valor agregado para toda a
linha de combustíveis

Neste novo contexto, o desafio tem sido encontrar
uma forma de articular a crescente oferta de produtos
e serviços e o melhor modo de "merchandisar" o
ambiente, equilibrando o conjunto de elementos que
definem os espaços - layout, displays, arquitetura e
comunicação. Tudo para fazer com que o consumidor
compreenda as diversas mensagens e se sinta
motivado a descobrir tudo o que esse novo "posto"
oferece. Essa tem sido a estratégia da Ipiranga, rede
pioneira na introdução de serviços inovadores em
postos de combustíveis, sendo líder nos segmentos de
conveniência, com mais de 600 lojas AM/PM e mais de
500 unidades de serviço Jet Oil.

O GAD', ao longo dos úl t imos anos, tem assessorado
a empresa no desenvolvimento de soluções de
merchandising e design, como o reposicionamento
e o redesenho do serviço Jet Oil, a cr iação da
identidade visual para a linha de combustíveis
Original e o desenvolvimento do conceito modular
do checkout das lojas AM/PM. "Nada impactou
mais o mercado de dis t r ibuição de combustíveis
nos úl t imos dois anos do que esses proje tos . O novo
checkout das lojas de conveniência e a identidade
da rede Jet Oil t rouxeram muita modernidade para
os dois negócios", declara o dire tor de market ing
da empresa, Ricardo Maia.

Nome e Sobrenome
A Ipiranga utilizava a denominação Original somente
para a gasolina comum, responsável por 80% do
volume de vendas dos postos. Pesquisa da própria
empresa a apontava como marca forte no mercado
e na mente do consumidor, enquanto a gasolina



aditivada Fl Master era inexpressiva. Com base
nesse cenário, tomou-se a decisão de t ransfer i r a
confiança e o valor agregado da Original para toda a
linha de combustíveis - gasolina aditivada, gasolina
premium, diesel comum e diesel com biodiesel -
com a criação da marca Combustível Original.

Para estabelecer a identidade da marca, o GAD'
valeu-se da letra "o" da palavra original, criando o
grafismo que remete ao movimento circular feito
pelo combustível ao entrar no tanque durante o
abastecimento. "Como os postos possuem informações
e estímulos visuais em demasia, optamos por trabalhar
com poucos elementos para dar visibilidade às
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peças criadas", explica Hugo Kovadloff, diretor de
criação da consultoria, completando que a tipologia
escolhida facilita a leitura e as cores utilizadas são
as mesmas da Ipiranga. A peças incluem totem,
adesivo sinalizador de plaquetas e colunas, adesivo
indicador de produto e saia de bomba.

Serviços Automotivos
Para a área especializada em troca rápida de óleo e serviços
de manutenção, Jet Oil, o estudo preliminar diagnosticou
os pontos principais de intervenção. "Era necessário
decodificar o serviço para que ele fosse visto como algo
mais do que apenas troca de lubrificantes; os conceitos
'tecnologia' e 'garantia' precisavam ser reforçados. Foi
decisiva uma abordagem mais promocional para a
comunicação, e também deveriam ser estabelecidas
ordem e hierarquia entre as marcas Ipiranga e Jet Oil",
explica Magda Cani, diretora do GAD' e coordenadora
do projeto.

Para atingir esses objetivos, o trabalho foi desenvolvido
em três frentes. Primeiro, estabeleceu-se uma
estratégia baseada nos atributos do serviço, definindo
um novo posicionamento para o mesmo, por meio do
decodificador "Serviços Automotivos", transmitindo
ao consumidor a real dimensão e amplitude dos
serviços prestados. Na seqüência, o slogan "Nossa
tecnologia, sua garantia" foi criado para comunicar
o posicionamento e apresentar os benefícios da
marca. A partir disto a arquitetura e ambientação do
espaço físico do Jet Oil foi redesenhada, definindo-se
uma nova hierarquia para os espaços de informação
e comunicação, com pesos, locais e cores para os
informes institucionais e promocionais, configurando
uma nova forma de merchandising.

Parada obrigatória
Local estratégico em qualquer ponto-de-venda, os
checkouts das lojas AM/PM também precisavam ser
redesenhados. Afinal, por se tratar de uma área de
parada obrigatória, motiva, por impulso, 70% das
vendas da conveniência. "O projeto estabelecido
em 1999 não comportava área para exposição de
produtos. O mobiliário era inadequado aos novos

equipamentos eletroeletrônicos e carecia de espaço e
ergonomia para que os clientes pudessem preencher
cheques e realizar pagamentos", diz Marcelo Mello,
arquiteto do GAD' coordenador do projeto.

A estratégia estabelecida para o desenvolvimento da
peça fundamentou-se em diversas premissas. Primeiro,
era necessário atender todas as variações da AM/PM,
o que tornou fundamental a adoção de um sistema
modular. O checkout também deveria ser referência
no ambiente, posicionando-se, na maioria dos casos,
no centro da loja. Para reforçar esse aspecto, um visual
marcante e o aproveitamento do potencial de gerar
compras por impulso eram fundamentais. Outro ponto
considerado foi o desgaste sofrido pela mobília devido
ao funcionamento 24h e à alta rotatividade do público
no ambiente. Por fim, o GAD' sugeriu que o espaço
também fosse utilizado como canal de comunicação,
sugestão acatada pela Ipiranga com a instalação de
dois monitores para a veiculação de informações e
propaganda institucional.

Com base nessas definições, o conjunto ganhou a
cor laranja, o que lhe deu destaque dentro da loja.
A tradicional bomboneira foi ampliada, e mais
módulos de exposição de produtos foram agregados,
transformando o checkout em uma vitrine
diversificada. O GAD também mudou a localização
do expositor de cigarros, que foi posicionado atrás do
atendente, permitindo ao cliente visualizar melhor o
produto. Todo o projeto foi concebido com materiais
resistentes. "A durabilidade e a fácil manutenção
eram fundamentais . Qualquer acabamento mais
sofisticado geraria problemas futuros", comenta
Mello, completando que, graças ao seu aspecto
modular, o novo checkout foi implantado em todas
as lojas AM/PM em apenas três meses."

Além de uma abordagem mais promocional, foram estabelecidas
ordem e hierarquia entre as marcas Ipiranga e Jet Oil
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