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Se no início a intenção era suprir uma necessidade do cliente, que pedia cada vez mais a oferta de 
serviços dentro das lojas, os postos de combustíveis vão aos poucos expandindo seu grau de 
importância dentro das redes varejistas. No Carrefour, que iniciou essa atividade no Brasil em 
1994, os postos já respondem por 7,3% do seu faturamento, movimentando aproximadamente 
R$ 1 bilhão.  
 
Com planos de expansão, cujos detalhes são mantidos a sete chaves, tanto a francesa como o 
Grupo Pão de Açúcar demonstram disposição para disputar um mercado que movimenta R$ 154 
bilhões por ano, segundo dados da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes (Fecombustíveis). Estão se profissionalizando no segmento e experimentando novos 
formatos no setor que conta com 34 mil postos em todo o território nacional.  
 
"O varejo está buscando especialistas na indústria de petróleo, pessoas com um conhecimento 
maior desse mercado e bom relacionamento com as empresas", afirma o diretor de serviços do 
Carrefour, Paulo Silveira.  
 
O próprio executivo veio do lado de lá do negócio. Trabalhou 18 anos na Esso e deixou a empresa 
há três para montar o departamento de combustível do Carrefour no Brasil.  
 
O negócio ainda é tido como um serviço oferecido para o cliente, ao lado de outros como 
drogarias, agências de turismo, revelação digital de fotos, mas não só isso, mas outra 
demonstração da importância que o negócio vem ganhando para varejistas são as experiências 
que as duas companhias vêm realizando de abertura de postos de rua.  
 
O Carrefour já conta com 11 de seus 75 postos funcionando independente das lojas.  
 
No Pão de Açúcar, são apenas dois, mas um faz parte de uma experiência que a companhia 
afirma que pode multiplicar. O posto, localizado no bairro Tatuapé, zona leste da capital paulista, 
conta com uma loja de conveniência no formato Extra Perto. "Não é uma loja comum, tem 
padaria, fatiados. É um minimercado em formato de loja de conveniência", afirma o gerente da 
solução automotiva (que cuida dos postos e da venda dos itens automotivos) do Grupo Pão de 
Açúcar, Sérgio Groba.  
 
Considerando como concorrentes todos os postos de combustíveis, e não apenas os de varejistas, 
o executivo afirma que a rede está avaliando o mercado específico de postos e cita o Nordeste 
como um dos alvos para expansão desse negócio na companhia. "O grupo está entendendo que 
não é toda loja aberta que tem que ter um posto."  
 
A empresa, que abriu o primeiro posto de combustível em 1998, em uma loja da bandeira Extra, 
em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, já possui postos em nove Estados. Este ano, 
pretende abrir 31 unidades, elevando de 69 (através dos quais vende 45 milhões de litros de 
combustíveis por mês) para 100 o número de postos em funcionamento.  
 
Atacado no negócio  
 
Além do varejo, o atacado demonstra interesse no mercado de postos de combustíveis. O Makro, 
iniciou a atividade em 1999, em uma loja de São Bernardo do Campo, também com o interesse 
de agregar mais um serviço aos clientes. Hoje possui 25 postos em operação no Brasil. Em 2007, 
a atividade respondeu por 4% do faturamento da companhia no Brasil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 mar. 2008, Administração&Serviços, p. C5. 


