
Queremos oferecer
uma oportunidade
de combinação de
refeições para todos os
dias da semana. Além
disso, continuaremos
a expandir o conceito
de café gourmet
em nossas lojas”
NatáliaCid
Gerente de Conveniência da Raízen

“

As lojas de conveniência são a
sexta opção de alimentação fora
do lar, com 22% de preferência
dos brasileiros, segundo dados
da entidade do setor. Uma pes-
quisa do Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Com-
bustíveis e de Lubrificantes (Sin-
dicom) aponta que 47% do públi-
co que opta por comprar nessas
lojas faz isso a pé e tem como ob-
jetivo consumir alimentos e ou-
tros produtos, como jornais, re-
vistas, além de recarregar apare-
lhos celulares.

No país hoje existem 6.904 pos-
tos de combustível com lojas,
32% delas só em São Paulo.

Rubens Slaviski, diretor de Ne-
gócios da feira Expostos & Conve-
niência diz que, apesar de os pre-
ços serem mais salgados nesse ti-
po de loja, a praticidade acaba sen-
do um diferencial, o que aumenta
a disponibilidade do consumidor
em pagar valores mais altos.

Além de vender produtos de di-
ferentes fabricantes, o investi-
mento em marcas próprias tem si-
do o foco das bandeiras de conve-
niência. A Ipiranga, dona da mar-
ca am/pm, com 1.377 unidades
em mais de 420 municípios, aca-
ba de lançar novos sabores do
energético da marca própria, cha-
mado Mood, nas versões Lime e
Green Apple. A empresa tem tam-
bém snacks, sanduíches, pizzas e
água de coco verde com sua mar-
ca. Agora, a grande aposta da re-
de está na rede de padarias, tam-
bém de marca própria, que reúne
170 itens de alimentação.

Segundo Jeronimo dos Santos,
diretordeVarejoeMarketingdaIpi-
ranga, as padarias trazem um novo
perfil de consumidores para as lo-
jas e ajudam a gerar maior fluxo de
clientes. A ideia é expandir o servi-
ço, mas a rede não detalha o núme-
ro de lojas que terão padarias.

A Raízen, que tem a bandeira
de postos de combustíveis Shell
que, por sua vez, abriga as lojas de
conveniência Select, resolveu ir
além lanchinhos e agora investe
na oferta de pratos prontos.

“Estamos investindo em refei-
ções marca própria Select que
unam praticidade à alta qualidade

da gastronomia. Queremos ofere-
cer uma oportunidade de combi-
nação de refeições para todos os
dias da semana. Além disso, conti-
nuaremos a expandir a implemen-
tação do conceito de café gourmet
em nossas lojas”, acrescenta Natá-
lia Cid, gerente nacional de Conve-
niência da Raízen.

Natáliaafirma que oqueeraape-
nas uma estratégia para ampliar o
tráfego nos postos, turbinando a
venda de combustíveis, atualmen-
te se constitui em uma unidade in-
dependente de negócio. A Raízen
tem atualmente 800 lojas Select e
quer chegar a 1.500 em 2015.

O mercado de food service den-
tro das lojas de conveniência
ainda tem muito a crescer, afir-
ma Rubens Slaviski, diretor de
Negócios da Expopostos & Con-
veniência, feirado setorquereu-
niu na semana passada, em São
Paulo, empresas e fornecedores
de produtos, serviços e tecnolo-
gias para donos de postos.

Segundo ele, a conveniên-
cia vem crescendo dentro do
negócio dos postos de combus-
tíveis e registrou alta de 14%
nas vendas em 2012, na compa-
ração com 2011. Isoladamente,
o mercado de food service res-
ponde por 20% do faturamen-
to das lojas de conveniência, se-
gundo dados do Sindicato Na-
cional das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e de Lu-
brificantes (Sindicom). Para
Slaviski, esse percentual pode
ser ainda maior, já que a men-
suração de dados se concentra
mais nas grandes redes.

“Há postos que não têm lo-
jas de conveniência de grandes
bandeiras e vendem muitos
produtos”, argumenta.

O crescimento das lojas de
conveniência, diz o executi-
vo, se dá em duas frentes. A
primeira, com a parceria
com grandes redes, como
Bob´s, Domino´s Pizza, Casa
do Pão de Queijo, entre ou-
tras , dentro do conceito Sto-
re in Store. O outro caminho
são as marcas próprias das lo-
jas de grandes bandeiras.

Em um balanço do evento,
Slaviski disse que o volume
de negócios fechados durante
a feira foi de R$ 150 milhões.
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Mercado cresceu 14%
em 2012. Tendência
é por maior volume
de produtos e serviços
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“A Subprefeitura Ermelino Matarazzo, torna público que realizará procedimento
licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 001/SP.EM/2013, com objeto
“Contratação de Empresa Especializada para execução da fase 2 - Complementação
deGaleria,RegularizaçãoeProteçãodeTalude,Canaletasdepéecristaealambrado
no Centro de Promoção Humana “Lar Vicentino” - Rua Ovidio Lopes, 253 - Parque
Boturussu - Ermelino Matarazzo, a abertura será no dia 17/09/13 às 10h00min, e
sendo que a entrega das propostas deverá ser entregue às 09h30min junto com o
credenciamento, sob a responsabilidade desta Subprefeitura nos termos da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e Lei Municipal nº 13.278
de 07 de Janeiro de 2002, deixando de aplicar, com fundamento no § 2º do art. 1º da
Lei Municipal nº 14.145 de 07 de abril de 2006, a inversão de fases de recebimento
e abertura de envelopes conforme determinado pela mesma lei”.

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO

Marcas próprias crescem
nas lojas de conveniência

LojadaSelectemSãoPaulo:pratosprontos,comrefeiçõesrápidas incluídasnocardápiodarede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2013

P.A. 21.071/2012 – Uasg:080022 -
Objeto: Registro de Preços para
eventual aquisição de projetores
multimidia para este Tribunal. Data da
Sessão: 18.09.2013, às 10h00. Local,
Informações/cópias do Edital: Av. da Paz,
2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL – Tel.:
(82) 2121-8182. Segundas às Quinta-
feiras de 08:00 às 17:00 e Sextas-feiras
Das 08h às 14h ou sites www.trt19.jus.br,
www.comprasnet.gov.br.

Maria Nely Duarte Ribeiro
Pregoeira

COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº21/SME/2013 -PA:2013-0.187.136-9
OBJETO: Registro de Preço para fornecimento de Macarrão Curto de Sêmola
semovos - tipoparafusoe tipocaracolino.
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10:30 horas do
dia18/09/2013.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a abertura,
mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação de
CD-ROM gravável no Setor de Licitação - CONAE 151 - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 -
sala 318 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br
e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias do Edital estarão
expostasnomural doSetordeLicitação.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sexta opção entre as oferecidas para refeições fora do lar, unidades instaladas em postos

de combustíveis investem não só em comidas rápidas, mas em opções mais saudáveis

Food service
é um caminho
para expansão
do formato

14 Brasil Econômico Segunda-feira, 2 de setembro, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 set. 2013, Empresas, p. 14.
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