
Lojas de conveniência crescem 46% e ganham status de vedete do varejo 
 
De um lado, está a indústria de produtos de consumo, em busca de canais de venda com 
melhores margens de lucro que as grandes redes de supermercados. De outro, as distribuidoras 
de combustíveis, que precisam diversificar os negócios para aumentar o faturamento. A poderosa 
conjunção de interesses está alçando as lojas de conveniência em postos de combustíveis à 
condição de vedete do varejo, em termos de crescimento. No ano passado, o setor faturou R$ 860 
milhões, um aumento de 46% em relação a 2001. A expectativa é ultrapassar a marca do R$ 1 
bilhão este ano.  
 
Um amplo estudo do setor será apresentado na Expo Postos & Conveniência, a primeira feira no 
país com foco em lojas de conveniência, que será realizada de 8 a 10 de abril, no Riocentro. Um 
anuário vai apresentar dados curiosos, como o perfil do consumidor típico dessas lojas, e mostrar 
uma radiografia do setor, que fechou 2002 com um total de 2.750 pontos-de-venda.  
 
Como o número de lojas representa apenas 9,8% do total de postos, o Sindicato das 
Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom) faz projeções otimistas para o setor, apontando um 
crescimento entre 25% a 30% ao ano, com um investimento de R$ 1,27 bilhão até 2005.  
 
"Temos acesso a um público privilegiado, proprietário de automóveis, com boa situação 
financeira", destaca Carlos Vieira de Mello, coordenador do segmento de conveniência dentro do 
Sindicom e gerente da BR Distribuidora.  
 
O executivo refere-se aos dados preliminares da pesquisa encomendada pelo sindicato sobre o 
perfil dos consumidores, que apontam como predominante no local os homens jovens, solteiros ou 
descasados, das classes A e B+, com nível de escolaridade superior e predispostos a compras de 
impulso.  
 
O perfil permite cobrar mais pelos produtos, aumentando as margens de lucro dos postos. Mello 
admite que as primeiras lojas de conveniência no país alimentaram a fama do formato de careiro, 
mas acredita que essa imagem é coisa do passado. "Nossas pesquisas já demonstram que a 
percepção do consumidor é de preço justo", diz o diretor do Sindicom. "Se você só comprar uma 
Coca-Cola pode achar caro, mas quem fizer uma compra maior de conveniência, com um vinho, 
fraldas ou carvão para o churrasco, vai achar justo pagar pelo conforto e pela ambientação da 
loja."  
 
O problema da percepção de preço, como no caso da Coca-Cola, pode ser superado a partir do 
próprio interesse dos fornecedores interessados em fortalecer o canal. Segundo Mello, grandes 
indústrias já estão começando a oferecer produtos e embalagens diferenciadas para o canal, a 
exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. Este tipo de estratégia evita a comparação de preços.  
 
Dados preliminares do anuário indicam que a seção de bebidas responde por cerca de 25% das 
vendas das lojas, seguidas pela tabacaria, com 20%, e fast food, entre 10% e 13%.  
 
Apesar de o perfil de boa renda do consumidor trazer boas oportunidades para o setor, os 
distribuidores acreditam que o fortalecimento do formato passa pela necessidade de aumentar 
esse público, atraindo, por exemplo, mais mulheres e pedestres. Apenas 30% das vendas são 
feitas por mulheres, segundo o estudo. Com a feira e o anuário, o Sindicom espera estimular o 
aumento da área de vendas e serviços nos postos e adequar o mix de produtos às necessidades 
do consumidor que busca conveniência.  
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