
Uma questão de conveniência 
Serviços e fidelização multiplicam poder de atração e transformam postos de combustíveis em centros de compras 

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br 

Aevolução do modelo de negócios dos 
postos de combustíveis no Brasil cer-

tamente deixaria confuso Max, o policial 
interpretado por Mel Gibson em busca 
insana por gasolina no devastado mun-
do de Mad Max, sucesso do cinema dos 
anos 1980. Além do próprio abastecimen-
to dos carros, ganham cada vez mais es-
paço nesses pontos de venda categorias 
com forte apelo de conveniência, como 
alimentos, remédios, serviços automoti-
vos e de lavanderia e até padarias. 

A perspectiva é que as vendas de R$ 
865 milhões registradas em 2011 pela 
Am/Pm, franquia americana operada 
desde 1995 pelos postos Ipiranga, cres-
çam 24% neste ano. "Fazer compras nos 
postos é um hábito já absorvido pelo 
brasileiro" garante Jeronimo dos Santos, 
diretor de varejo e marketing da Ipiran-
ga, vencedora da principal categoria do 
Prêmio Effie deste ano - um reconhe-
cimento à eficiência da estratégia para 
reposicionar a Ipiranga como uma rede 
multisserviços. 

Não é à toa que o bordão "pergunta no 
posto Ipiranga" alusivo ao conceito que 
posiciona o posto como "um lugar com-
pleto esperando por você" foi utilizado 
até mesmo por Rogério Ceni, goleiro do 
São Paulo, para despistar a contratação 
do jogador Ganso pelo tricolor paulista. 
"Essa referência espontânea vale mais do 
que prêmio em Cannes" compara Ricar-
do Nociti, que há 17 anos dirige o aten-
dimento da Ipiranga na Talent. 

Capaz de aumentar em até 22% o fatu-
ramento dos postos, a Am/Pm tem mais 
de 110 itens de marca própria espalhadas 
pelas suas 1,2 mil lojas, que representam 
um share de 40% dentre as lojas de conve-
niência. "Os postos centralizam os servi-
ços do bairro, o que torna mais atraente a 
ampliação das ofertas" relaciona o execu-
tivo da Ipiranga, empresa que nasceu em 
1937 pelas mãos do brasileiro João Fran-
cisco Tellechea, entre outros sócios uru-
guaios e argentinos. Em 2007, a compa-
nhia foi vendida para o grupo Ultra, que, 
um ano depois, negociou com a Chevron 
a compra dos 1,2 mil postos da Texaco. 

Agora totalmente absorvida pela Ipi-
ranga, a Texaco deixou de existir como 
posto de combustível, setor que ajudou 
a construir desde a sua chegada ao País, 
em 1915 — mas ainda sobrevive entre os 
lubrificantes, com vendas acima de 1,2 
milhão de barris ao ano e 14% de parti-
cipação em um setor cuja movimenta-
ção está avaliada em R$ 10 bilhões. "O 
Brasil é o segundo maior mercado de lu-
brificantes da Chevron no mundo" frisa 
João Nascimento Junior, coordenador 
de marketing da Texaco, conta atendi-
da pela Y&R com verba estimada em R$ 
15 milhões. 

Dos circuitos da F-1 a Gotham City 
Com uma receita líquida de R$ 42,2 bi-

lhões, gerada principalmente pelos 21,7 
milhões de metros cúbicos de combustí-

Postos Ipiranga: reposicionamento como PDV multisserviços valeu o Grand Effie 2012 

Leonardo Linden, diretor de marketing da Raízen: novo modelo encoraja engamento dos clientes 

veis vendidos em seus seis mil postos em 
2011, a Ipiranga ocupa o segundo lugar 
no mercado nacional, com uma fatia de 
21,4%, segundo a Agência Nacional de 
Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 
(ANP), órgão que regulamenta o setor. 

No encalço dos "apaixonados por car-
ros" vem a Shell. Ha mais de 60 anos abas-
tecendo os carros da Ferrari, mais tradi-

cional escuderia da Fórmula 1, a marca 
se uniu também ao cavaleiro das trevas 
Batman. Em novembro, a bandeira lan-
ça a "maior estratégia de ativação já feita 
com o personagem da Warner no mun-
do" segundo Leonardo Linden, diretor 
de marketing da Raízen, player resultan-
te da união entre Shell e Cosan. Do acor-
do assinado em 2011, partiu a decisão de 

concentrar os investimentos na marca 
anglo-holandesa em detrimento da Es-
so, nome que sumiu das ruas, mas segue 
licenciado para a brasileira Cosan até o 
ano que vem. 

Sobre uma possível volta da bandei-
ra às ruas, sob controle da ExxonMobil, 
dona da marca, ou de novos licencia-
dos, Valéria Rossi, gerente de assuntos 
externos da petroleira americana, diz 
que a companhia americana não divul-
ga seus planos de negócio para a Esso 
após 2013. A situação acabou estacio-
nando mais este símbolo do setor e de 
ações icônicas para a produção de con-
teúdo no Brasil, como o Repórter Esso, 
levado ao ar entre 1941 e 1969, e o Prê-
mio Esso de Jornalismo, que este ano 
comemora sua 57- edição. 

Relacionamento em alta 
Os 4,6 mil postos Shell somarão um 

aporte de R$ 130 milhões em 2012, alta 
de 30% ante o ano anterior. É combustí-
vel de sobra para colocar em movimento a 
estratégia de comunicação montada pela 
JWT Estão de volta, com interações agora 
promovidas pela internet, ações que fize-
ram sucesso na década de 1980, como os 
fascículos Shell Responde e a plataforma 
de relacionamento Clube Irmão Cami-
nhoneiro — ferramenta explorada pelas 
rivais Ipiranga, com o programa Km de 
Vantagens (feito em parceria com a rede 
Multiplus, da TAM) e a BR Distribuidora 
(que tem o Walmart e a operadora aérea 
Azul como aliadas no Petrobras Prem-
mia). "Passamos dos combustíveis para 
um negócio de varejo com grande poder 
de engajamento" observa Linden, que di-
rige a expansão da marca de conveniên-
cia da Shell, a rede Select, das atuais 700 
para 1,5 mil unidades até 2015. 

A líder Petrobras Distribuidora acredi-
ta que o negócio de conveniência é im-
portante para agregar valor, mas não têm 
grande impacto nas vendas dos 7 651 mil 
postos BR considerados "a face mais co-
nhecida da Petrobras junto ao consumi-
dor final" de acordo com Luís Fernando 
Meinicke Farias e Luciano Kielmanowicz, 
respectivamente gerente de planejamen-
to de comunicação e gerente de marke-
ting e fidelização da companhia. 

Ainda assim, a previsão é abrir entre 
150 a 200 lojas BR Mania, bandeira de 
conveniência dos postos Petrobras, a ca-
da 12 meses. A franquia de troca de óleo 
Lubrax+ deve fechar o ano com mais de 
400 unidades em funcionamento. O pla-
no atende àqueles que procuram servi-
ços, mas vai em direção também dos que 
querem apenas abastecer o carro ou ain-
da do público do bairro ou da balada, 
atraídos pela praticidade. A energia pa-
ra aproximar a marca de todos esses tar-
gets vem do conceito "Postos Petrobras. 
O Brasil se encontra aqui" utilizado des-
de 2009 e ilustrado hoje pelas peças das 
agências Quê e Master veiculadas nas 
mais diversas mídias. 
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