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Os gigantes de produtos de consumo estão investindo no desenvolvimento de embalagens e 
promoções especiais para um canal considerado estratégico: as lojas de conveniência. A decisão 
de dar atenção a um setor que fatura menos do que uma rede de supermercados de porte médio 
(cerca de R$ 800 milhões/ano) está relacionada à margem de lucro maior e à visibilidade das 
marcas. Por concentrarem um público jovem, de alto poder aquisitivo, as lojas de conveniência 
são consideradas o espaço ideal para lançamentos e experimentação de produtos.  
 
A Coca-Cola começou a oferecer no fim do ano passado uma embalagem com seis latas, própria 
para o canal de conveniência. Em supermercados, o produto é vendido em pacotes de 12 
unidades. Além de atender à necessidade desse consumidor - que busca uma compra rápida, com 
perfil de impulso, e não de reposição -, as embalagens especiais dificultam a comparação de 
preços com os praticados pelos supermercados. A Nestlé já montou um kit especial para a rede de 
232 lojas Select, com dois pacotes do biscoito Passatempo e uma revista da Shell de brinde.  
 
Durante a feira Expo Postos & Conveniência, que terminou ontem no Rio, a multinacional suíça 
apresentou para uma atenta platéia de gerentes e donos de postos de combustíveis a 
possibilidade de aumento de receita e margens de lucro com a escolha de um mix de biscoitos de 
maior valor agregado, da marca Nestlé. Segundo um caso apresentado pelo gerente da categoria, 
Lahyre Cardoso Neto, uma grande rede de postos que adotou a estratégia conseguiu dobrar o 
faturamento de biscoitos.  
 
"É bastante estratégico ter a marca exposta em um lugar limpo, arejado, freqüentado por um 
consumidor de alto poder aquisitivo", acrescenta o executivo da Nestlé. "Além de ser ótimo para a 
imagem da marca, é um negócio que tem retorno, porque a margem é boa." Adriano Pimenta, 
gerente de desenvolvimento de categoria da Coca-Cola, conta que a gigante de refrigerantes usa 
esse tipo de varejo para fazer pesquisas de tendências de mercado e experimentar novos 
produtos. "Estamos falando de um canal formador de opinião", diz Pimenta. A margem de lucro, 
segundo os fabricantes, é suficiente para cobrir os investimentos feitos nas lojas - já que as 
redes, cientes de sua importância crescente no varejo, começaram a cobrar pela exposição de 
produtos nos espaços mais nobres, a exemplo do que ocorre nos supermercados.  
 
Até a indústria de cigarros - que por lei não pode fazer promoções nos pontos-de-venda nem 
praticar preços diferentes dos tabelados - dá uma atenção especial para a distribuição feita nas 3 
mil lojas espalhadas em postos pelo país. A exemplo da Nestlé, a Souza Cruz, líder no mercado de 
cigarros, tem um gerente nacional específico para o canal. "Em volumes, as lojas de conveniência 
ainda não são tão importantes", explica Mauro Cardoso, gerente que atende às grandes redes de 
postos de combustíveis. "O que nós olhamos é o potencial, a expansão que está acontecendo 
nesse canal."  
 
Pelos números do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 
Lubrificantes, o mercado de lojas de conveniência cresceu nos últimos anos a uma taxa de 
21,95% ao ano. Apenas 9,9% dos postos ligados ao sindicato oferecem esse tipo de comércio. A 
previsão das redes de postos é de chegar ao ano 2010 com 5.220 lojas em postos. As vantagens 
do canal não estão atraindo apenas as grandes empresas, mas também as regionais. Em 
biscoitos, por exemplo, a Nestlé disputa o espaço com indústrias locais, que também oferecem 
promoções especiais. "Mas a guerra de preços não é como nos supermercados", diz o gerente da 
Nestlé.  
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