


ABASTEÇA	SEUS	NEGÓCIOS	

Principal	feira	do	mercado	na	América	Latina,	
a	ExpoPostos	&	Conveniência	abrange	toda	a	distribuição	
de	combustíveis.	A	feira	traz	as	tendências	e	novidades	
do	setor	e	se	apresenta	como	uma	verdadeira	janela	de	
oportunidades	para	representantes,	empresas,	investidores,	
fornecedores	e	todos	os	demais	atores	desse	ambiente.	
	
Entre	palestras	e	workshops,	o	evento	acontece	no	
São	Paulo	Expo,	na	capital	paulista,	e	reúne	as	distribuidoras	
e	revendedores	de	combustíveis,	equipamentos	e	lojas	de	
conveniência	para	apresentação	de	produtos,	equipamentos,	
serviços,	tecnologias	e	soluções	voltados	ao	setor.	



OPORTUNIDADES	PARA	EXPOSITORES	

•	Assessoria	e	solução	ambiental	
•	Bombas	
•	Coberturas	e	tendas	
•	Compressores	e	equipamentos	de	
calibragem	
•	Equipamentos	para	centros	
automotivos	
•	Geradores	de	energia	
•	Instalação	e	manutenção	
•	Kits	de	análise	de	produtos	
•	Letreiros,	sinalização	e	sistemas	de	
iluminação	
•	Mangueiras	e	bicos	de	abastecimento	
•	Máquinas	de	lavar	carros	
•	Máquinas	de	troca	de	óleo	
•	Sistema	de	monitoramento	ambiental	
e	automação	
•	Tanques,	bombas	e	dispensers	
•	Tratamento	de	resíduos	e	efluentes	
•	Uniformes	
•	Vending	Machines	

•	Baterias	
•	Ceras	
•	Correias	
•	Filtros	de	ar	e	óleo	
•	Filtros	para	diesel	
•	Monitoramento	de	caminhões	
•	Odorizadores	
•	Palhetas	de	para-brisas	
•	Produtos	automotivos	e	de	limpeza	
•	Produtos	revendidos	em	postos	de	
serviços		
•	Produtos	e	serviços	de	limpeza	a	seco	
•	Revenda	de	extintores	de	incêndio	
•	Fabricante	de	pneus	
•	Revenda	de	pneus	



OPORTUNIDADES	PARA	EXPOSITORES	

•	Convertedores	homologados	de	
veículos	
•	Fornecedores	de	cilindros	
•	Fornecedores	de	compressores	
•	Fornecedores	de	kits	de	conversão	

•	Alimentos	embalados	prontos	para	consumo	
•	Bebidas	
•	Bombonière	
•	Cartões	telefônicos	
•	Cigarros	
•	Congelados	
•	Food	Service	
•	Gelo	
•	Higiene	&	beleza	
•	Jornais,	revistas	e	livros	
•	Produtos	matinais	
•	Snacks	e	biscoitos	
•	Sorvetes	
	



OPORTUNIDADES	PARA	EXPOSITORES	

•	Balcões	e	gôndolas	
•	Blimps	
•	Brindes	
•	Distribuidores	logísticos	
•	Equipamentos	e	serviços	de	segurança	
•	Expositores	para	alimentos	
•	Fornecedores	de	produtos	e	serviços	
de	limpeza	
•	Fornos	
•	Freezers	e	refrigeradores	
•	Máquinas	de	café,	hot	dog	e	outras	
•	Sinalização	interna	e	externa	
•	Sistemas	de	ar-condicionado	
•	Sistemas	de	iluminação	
•	Sistemas	de	purificação	de	água	
•	Walk-in	coolers	 •	Bancos	

•	Cartões	de	crédito	e	débito	
•	Farmácias	
•	Lavanderias	
•	Revelação	de	fotos	
•	Tíckets	de	combustível	



OPORTUNIDADES	PARA	EXPOSITORES	

•	Hardware	(ECF,	CPU	e	Periféricos)	
•	Monitoramento	e	Medição	de	Tanques	
•	Serviços	e	Sistemas	de	Telefonia	
•	Software	(Posto	e	Loja)	

•	Distribuidoras	de	Combustíveis	
•	Distribuidoras	de	Lubrificantes	



OPORTUNIDADES	PARA	EXPOSITORES	

•	Operadores	logísticos	e	terminais	
•	Modais	de	transporte	e	níveis	de	produção	de	
combustíveis	e	biocombustíveis	
•	Ferrovias	
•	Software	de	gerênciamento	de	fortas	
	

•	Abastecimento	de	aeronaves	
•	Expositores	
•	Revenda	
•	Associações	



PARADA	PARA	REVISÃO	

Nos	dias	de	hoje,	com	a	mudança	de	comportamento	
do	consumidor	e	forte	concorrência	dentro	do	nicho,	
as	empresas	precisam	estar	antenadas	com	o	que	há	
de	mais	moderno	e	acompanhar	as	perspectivas	para	
o	futuro.	
	
Participar	do	evento	é	a	oportunidade	ideal	para	
estreitar	o	relacionamento	com	as	empresas	locais,	
ingressar	em	novos	mercados,	viabilizar	parcerias,	
se	posicionar	entre	os	líderes	do	setor	entre	outros.	



QUAL	É	O	PERFIL	DO	VISITANTE?	

Entre	o	público	que	visitou	a	feira	na	última	edição,	uma	parcela	
de	31%	foi	marcada	por	pessoas	vindas	de	lugares	fora	do	
estado	de	São	Paulo,	fortalecendo,	assim,	a	relevância	da	feira	
em	todo	Brasil	e	América	Latina.	
	
•  Homens	entre	26	e	55	anos.	
•  Presença	predominante	da	região	Sudeste	e	Sul.	
•  Donos	de	empresas	ou	pessoas	com	cargo	de	liderença.	
•  Interessados	em	equipamentos	e	serviços.	

91%	
São	decisores	diretos.	

91,7%	
Recomendam	a	feira.	

&	



QUAL	É	O	PERFIL	DO	VISITANTE?	

48%	
São	proprietários	
de	postos.	

19%	
Possuem	2	ou	mais	
postos	de	gasolina.	

29%	
Possuem	loja	de	
conveniência.	



PRODUTOS	E	SERVIÇOS	MAIS	PROCURADOS	

48%	
Postos.	

26%	
Conveniência.	

14%	
Serviços	
automotivos.	

12%	
Outros.	



QUEM	SUA	MARCA	ENCONTRARÁ	NO	EVENTO?	
•  Proprietários	de	Postos	de	Serviços	

com	ou	sem	Lojas	de	Conveniência.	

•  Executivos	de	Empresas	de	Distribuição	
de	Combustíveis	e	Lubrificantes.	

•  Indústria	Fornecedora	para	Postos	e	Lojas.	
	

•  Consultores,	fornecedores	e	prestadores	de	serviços.	

•  Autoridades	governamentais.	

•  Órgãos	de	Regulação/	Fiscalização.	

•  Entidades	de	classe.	



MUITO	ALÉM	DA	FEIRA	

Em	paralelo	à	feira,	ocorre	o	Fórum	Internacional,	que	tem	por	
objetivo	promover	a	atualização	e	o	relacionamento	entre	os	
diversos	líderes	do	setor	que	participam	do	evento.	O	Fórum	
traz	especialistas,	executivos	de	associações	e	representantes	
do	governo	para	debates	sobre	mercado,	macroeconomia,	
gestão,	revenda	de	combustíveis,	iniciativas	vitoriosas	de	
combate	às	irregularidades	no	setor	de	combustíveis,	serviços	
de	conveniência,	atendimento,	liderança,	cases	de	sucesso	nos	
postos	de	serviços	entre	outros.	
	
Em	meio	à	discussões	e	palestras	sobre	como	superar	os	
principais	desafios	do	setor,	os	participantes	têm	
a	oportunidade	de	encontrar	grande	parte	daqueles	que	
contribuem	para	o	futuro	de	quase	42	mil	postos	de	serviços	e	
aproximadamente	8	mil	lojas	de	conveniência	por	todo	o	país.	



MUITO	ALÉM	DA	FEIRA	

100%	
DOS	PARTICIPANTES	VISITARAM	A	FEIRA	APÓS	O	FÓRUM.	

94%	
DO	PÚBLICO	CLASSIFICOU	OS	TEMAS	ABORDADOS	
COMO	BOM	OU	ÓTIMO	E	RECOMENDAM	O	FÓRUM.	



EDIÇÃO	DE	2017	EM	NÚMEROS:	



EXPOSIÇÃO	DE	MÍDIA	EM	2017:	



ROI	(RETORNO	TOTAL	SOBRE	INVESTIMENTO):	

R$2.003.329,66	 R$6.293.106,55	

TAXA	DE	CRESCIMENTO:	

314%	



PARA	SUA	CONVENIÊNCIA.	

Quando	o	assunto	é	o	mercado	brasileiro,	o	cenário	atual	é	positivo	e	a	expectativa	é	de	
crescimento:	mesmo	com	o	recuo	do	varejo	nos	últimos	anos,	canais	de	conveniência	
mantiveram-se	em	ascensão.	
	
Atualmente,	a	sociedade	enfrenta	grandes	mudanças	no	modo	de	consumo	e	seguir	
tendências	na	hora	de	buscar	soluções	é	essencial.	Neste	cenário,	a	praticidade	oferecida	
pelas	lojas	de	conveniência	exerce	hoje	um	papel	importante	na	receita	dos	postos	de	
serviços.	
	
Este	é	o	momento	de	investir	no	canal	de	conveniência	e	trazer	o	seu	produto	para	o	
evento.	Além	de	apresentar	os	cases	de	sucesso	do	país	e	do	mundo,	a	ExpoPostos	&	
Conveniência	proporciona	destaque	para	os	mais	variados	mercados:	bebidas,	congelados,	
produtos	matinais,	sorvetes,	bombonière,	snacks	e	biscoitos,	higiene	e	beleza,	editoras,	
tabacaria,	mercearia,	utilidades,	franquias,	food	service	e	muito	mais.	



8.000	

PARA	SUA	CONVENIÊNCIA	

CERCA	DE	

LOJAS	NO	BRASIL.	 7.600	

EM	2017,	O	MERCADO	
DE	CONVENIÊNCIA	

FATUROU	UM	VALOR	
ESTIMADO	EM	MAIS	DE	

BILHÕES	DE	REAIS.	

45%	
APROXIMADAMENTE	

DAS	LOJAS	SE	
ENCONTRAM	NA	
REGIÃO	SUDESTE	



OPORTUNIDADES	PARA	CONVENIÊNCIA	

Fonte:	Plural/Nielsen	2016	

Tabacaria	
					40,5%	DO	FATURAMENTO	DAS	LOJAS	
	
A	indústria	do	tabaco	mantém	a	posição	de	categoria	número	1	em	geração	de	tráfego	e	
participação	nas	vendas	das	lojas	de	conveniência.	A	presença	de	consumidores	de	
cigarros	nas	lojas	é	constante:	uma	pesquisa	sobre	a	intenção	de	compras	aponta	que	
20%	desses	clientes	consomem	mais	do	que	pretendiam	ao	entrar	na	loja.	Essa	
predisposição	e	capacidade	de	estimular	e	aumentar	a	venda	de	outros	produtos	trata-
se	de	uma	oportunidade	valiosa	para	investidores.	



OPORTUNIDADES	PARA	CONVENIÊNCIA	

				17%	DO	FATURAMENTO	DAS	LOJAS	
	
As	Bebidas	Não	Alcoólicas	representam	uma	categoria	destino	e	geradora	de	tráfego,	com	alta	frequência	de	compras.	
O	consumidor	vai	ao	ponto	de	vendas	sabendo	que	lá	encontra	o	produto	certo,	a	um	preço	justo,	para	matar	a	sua	sede,	
refrescar-se	e	hidratar-se.	Esses	produtos	são	divididos	em	três	subcategorias:	Refrigerantes	(ou	Bebidas	Carbonatadas);	
Águas,	Sucos	e	Chás;	e	Energéticos,	Isotônicos	e	Guaranás	Naturais.	
	

Bebidas	não	alcoólicas	

Refrigerantes	
Com	a	indústria	investindo	cada	vez	
mais	em	fórmulas	com	menos	açúcar	
e	mais	ingredientes	naturais,	a	
tendência	é	que	a	categoria	cresça	e	
se	adapte	às	exigências	de	novos	
consumidores.	

Águas,	Sucos	e	Chás	
Com	a	crescente	onda	de	cuidados	
com	a	saúde	e	hábitos	alimentares	
saudáveis,	esse	mercado	vem	
ganhando	uma	participação	cada	
vez	maior	e	por	isso	os	espaços	nas	
geladeiras	para	águas,	sucos	e	chás	
tendem	a	crescer.	
	

Energéticos,	Isotônicos	e	Guaranás	
Naturais	(ENIGS)	
Com	público-alvo	concentrado	em	
pessoas	que	se	preocupam	com	a	
saúde	e	com	a	prática	de	exercícios,	
esse	grupo	sempre	terá	um	espaço	
garantido	nas	geladeiras	das	lojas	de	
conveniência.	

Fonte:	Plural/Nielsen	2016	



OPORTUNIDADES	PARA	CONVENIÊNCIA	

A	classe	tem	o	papel	de	categoria	
destino	nas	lojas	de	conveniência,	
que	são	reconhecidas	pelo	
consumidor	como	um	lugar	eficiente	
para	realizar	a	compra	do	
produto.	No	mercado	total,	possui	
20,7%	do	faturamento,	com	
crescimento	das	linhas	premium	e	
forte	perspectiva	de	ascensão	para	
os	rótulos	artesanais.			

Cervejas	
A	indústria	brasileira	de	bebidas	
alcoólicas	faturou	13,9	bilhões	de	litros	
só	em	2016,	com	desempenho	de	
produtos	ficando	acima	da	média,	
especialmente	o	gim,	o	uísque	americano	
(bourbon)	e	o	uísque	escocês	(scotch).	
A	visão	é	positiva,	uma	vez	que	
apreciadores	de	bebidas	desse	tipo	
reduziram	o	número	de	viagens	ao	
exterior	e	passaram	a	comprar	mais	
no	país.		

Bebidas	
e	destilados	

Fonte:	Plural/Nielsen	2016	



OPORTUNIDADES	PARA	CONVENIÊNCIA	

A	compra	desses	itens	tem	um	papel	
importante,	pois	aumenta	o	ticket	
médio	do	estabelecimento	
e	complementa	a	cesta	de	compras.	
O	canal	é	perfeito	para	os	produtos,	
que	ficam	estrategicamente	
posicionados	no	caminho	das	
geladeiras	e/ou	próximo	aos	check-out.		

Snacks	
e	Biscoitos	

As	geladeiras	de	sorvete	ganharam,	
desde	as	primeiras	lojas,	posição	de	
destaque	nos	layouts,	geralmente	
localizadas	próximas	ao	caixa.	Além	
de	investirem	em	rótulos	
diferenciados	para	se	destacarem,	
fabricantes	relatam	crescimento	de	
lucros	com	a	ampliação	de	linhas	mais	
sofisticadas	e	potes	a	partir	de	meio	
litro.			

Sorvetes	

Fonte:	Plural/Nielsen	2016	



OPORTUNIDADES	PARA	CONVENIÊNCIA	

Com	cerca	de	40%	no	total	de	gastos	
das	famílias	no	Brasil,	o	setor	
de	alimentos	e	bebidas	é	o	maior	
segmento	de	consumo	e	líder	nos	
mercados	mundiais.	Entre	os	
destaques	da	categoria	estão	os	
salgados,	sanduíches,	cafés,	pães	
de	queijo,	panificados	e	sobremesas.			

Food	Service	
A	imensa	variedade	é	uma	das	
principais	vantagens	do	mercado	
de	guloseimas	-	entre	chocolates,	
gomas	de	mascar	e	barras	de	cereais.	
Há	múltiplas	marcas,	sabores,	
tamanhos,	embalagens	para	todas	as	
idades	e	gostos.	A	localização	
estratégica	na	área	de	check-out		
e	a	oportunidade	de	vendas	causadas	
por	impulso	também	são	outros	fortes	
destaques	na	categoria.	

Bomboniere	

Fonte:	Plural/Nielsen	2016	



O	MERCADO	ATUAL	
O	impacto	causado	na	atividade	econômica	do	país	nos	últimos	
anos	resultou	em	uma	leve	baixa	nas	vendas	de	combustíveis	-	
justamente	por	esse	motivo,	ajustes	foram	feitos	nos	devidos	
setores	de	atuação,	o	que	indica	um	cenário	otimista	para	
o	mercado	em	2019.	
	
•  o	Brasil	é	o	7º	maior	consumidor	de	derivados	de	

petróleo	do	mundo,	e	a	demanda	nacional	por	derivados	
de	petróleo	deve	crescer	19%	até	2026.	

•  Cerca	de	125	bilhões	de	litros	comercializados,	com	
crescimento	de	4,6%	para	Gasolina	C	-	4,6%	e	3,2%	para	
GNV	no	ano	de	2016.	

•  Em	2017,	a	matriz	veicular	nacional	foi	composta	por:	
óleo	diesel,	com	44,5%	do	total	de	participação,	a	gasolina	
tipo	A,	que	somou	32,4%,	o	etanol,	com	17,4%,	biodiesel,	
3,7%	e	GNV,	2%.	

•  R$	400	bilhões	foi	o	número	estimado	para	o	faturamento	
do	mercado	no	ano	de	2017.	

	
	
•  Aproximadamente	42	mil	postos	de	serviços	no	Brasil,	no	

ano	de	2017	-	66,8%	são	postos	
com	bandeira.	



EXPOPOSTOS	&	CONVENIÊNCIA	2019	

A	ExpoPostos	&	Conveniência	reúne	público	qualificado	e	com	alto	
poder	de	decisão	de	compra.	Realizada	a	cada	dois	anos,	a	feira	tem	
sido	um	importante	vetor	de	negócios	para	as	empresas,	criando	
um	ambiente	favorável	para	estreitar	o	relacionamento	com	toda	
a	cadeia	produtiva.	Referência	internacional	no	setor	de	
downstream,	o	evento	promove	e	gera	conexões	entre	as	principais	
distribuidoras	de	combustíveis	e	de	lubrificantes	do	país,	o	mercado	
de	equipamentos	e	soluções,	aproximadamente	42	mil	postos	de	
serviços	e	cerca	de	8	mil	lojas	de	conveniência.	
	
Apenas	na	última	edição,	mais	de	40	novas	marcas	apresentaram	
suas	soluções	e	inovações	durante	o	evento.	Este	crescimento	
valida	a	liderança	da	ExpoPostos	&	Conveniência	no	mercado	
e	a	sua	contribuição	para	o	setor.	



EXPECTATIVAS	PARA	2019	

21.000	
VISITANTES	

QUALIFICADOS.	 170	
MARCAS	

EXPOSITORAS.	

R$180	
MILHÕES	DE	
NEGÓCIOS	
GERADOS.	



DEPOIMENTOS:	

Fabio	Coelho,	afirmou	que	o	uso	da	tecnologia	é	essencial	aos	comerciantes	que	querem	sobreviver	e	ter	sucesso	em	um	
mundo.	Os	consumidores/	usuários	estão	cada	vez	mais	exigentes	e	imediatistas.	
		
De	acordo	com	Coelho,	o	comerciante	deve	lançar	mão	de	todos	os	artifícios	possíveis	para	estar	em	evidência	e	presente	onde	
as	pessoas	fazem	suas	buscas	no	Google.	“79%	dos	usuários	esperam	encontrar	informações	imediatamente”,	relata.		
“A	pesquisa	por	‘Postos	de	combustível	próximos	de	mim’	cresceu	sete	vezes	este	ano”,	o	que	evidencia	que	o	usuário	procura	
aquilo	de	que	precisa	imediatamente.	“Quanto	mais	presentes	no	ambiente	digital,	mais	as	empresas	vão	ser	lembradas	pelo	
consumidor,	e	ainda	ganham	visibilidade	com	a	avaliação	de	quem	já	utilizou	seu	serviço.”	
		
O	executivo	também	chamou	atenção	para	o	ganho	que	donos	de	postos	e	lojas	de	conveniência	podem	quando	estão	
conectados	online.	“Com	a	tecnologia,	empresas	e	marcas	estão	em	um	mercado	que	nunca	fecha,	que	funciona	24	horas	por	
dia	nos	sete	dias	da	semana”.	
		
	“Passamos	por	uma	evolução	fundamental	que	tem	todo	o	contexto	de	onde	o	usuário	está	e	de	poder	usar	isso	para	satisfazer	
a	urgência	de	suas	pesquisas”,	explica	Coelho.	“No	ano	passado,	registramos	cerca	de	130	milhões	de	smartphones	no	Brasil.	
Em	2014	eram	apenas	10	milhões.	É	um	acesso	à	informação	e	ao	comércio	que	nunca	tivemos	antes”,	avalia.	

Fabio	Coelho	
Presidente	do	Google	Brasil	



DEPOIMENTOS:	

“Quando	se	oferece	um	serviço	de	alimentação,	o	número	de	abastecimentos,	ou	seja,	a	galonagem	dos	postos	também	aumenta.	
Os	nossos	produtos	são	os	mesmos	em	todas	as	nossas	lojas,	então	as	pessoas	já	conhecem	a	marca,	o	que	facilita	a	escolha.”	

Anita	Cid	
Especialista	de	Marketing	|	BOB'S	

-----------------------------------	

“Encontramos	nossos	clientes	tradicionais	e	também	realizamos	muitos	novos	contatos.	Nossas	expectativas	foram	atingidas.”	

Companytec	
Luiz	Carlos	P.	Silva	|	CEO	
-----------------------------------	

	

“Conseguimos	concretizar	muitos	negócios	durante	a	ExpoPostos,	atendendo	de	pequenos	donos	de	postos	até	as	grandes	redes.”	
Conexled	
Filipe	Braz	|	Diretor	de	Marketing	
-----------------------------------	
	

“Viemos	à	ExpoPostos	pela	primeira	vez	e	estamos	surpresos	com	os	resultados.	Tivemos	uma	receptividade	muito	boa!”	

Espeto	Carioca	
Bruno	Lins	Gorodicht	|	Diretor	Executivo	

-----------------------------------	
	



DEPOIMENTOS:	
“É	a	nossa	primeira	vez	no	evento	e	certamente	atendeu	nossas	expectativas.”	

IMATEC	Visual	
Fabio	Higa	|	Gerente	de	Marketing	

	
-----------------------------------	

“Estamos	felizes	em	participar	da	ExpoPostos,	onde	iniciamos	vários	negócios.	A	mudança	para	o	São	Paulo	Expo	também	fez	diferença,	
sendo	um	local	de	fácil	acesso.”	

Leone	Equipamentos		
Joel	de	Melo	Vieira	|	Supervisor	de	Vendas	
-----------------------------------	
	

“Participamos	de	várias	edições	da	ExpoPostos.	Estar	no	evento	é	importante	para	entender	a	evolução	do	setor	e	as	necessidades	dos	
clientes.”	

Linx	
Rodrigo	Mendes	de	Oliveira	Castro	|	Gerente	de	Relacionamento	

-----------------------------------	
	

“Nossa	avaliação	é	bastante	positiva,	desde	a	estrutura,	atendimento,	acesso,	até	o	público	que	foi	muito	receptivo.	”	

Microsffer		
Thais	Azevedo	|	Analista	de	Marketing	
-----------------------------------	
	



DEPOIMENTOS:	
“Trouxemos	para	a	ExpoPostos	toda	a	equipe!	Vários	clientes	vieram	nos	visitar	de	São	Paulo	e	outros	estados,	como	Rio	Grande	do	Sul,	
Salvador	e	Minas	Gerais.	

XPert	
Halex	Bombieri	|	Analista	de	Marketing	
-----------------------------------	

“Não	deixamos	de	participar	da	ExpoPostos.	O	evento	gera	muitas	oportunidades	de	contatos	e	negócios.	Além	das	novidades	em	
produtos.”	

Petro	Tanque	
Welson	Borges	|	Diretor	

-----------------------------------	
	“O	evento	está	sendo	um	sucesso!	Hoje,	mais	de	mil	postos	recebem	a	nossa	consultoria.”	

Plumas	Assessoria	Contábil		
Luis	Almeida	|	Diretor	
-----------------------------------	
	 “O	evento	foi	bastante	positivo.	Nossas	expectativas	foram	superadas.	O	local	e	estrutura	do	pavilhão	também	estão	muito	bons	

e	a	logística	está	excelente”.	

Quality	Automação	
Anderson	Henrique	do	Nascimento	|	Diretor	de	Planejamento		

Damon	Gomes	|	Coordenador	Comercial	
-----------------------------------	

	



DEPOIMENTOS:	
”	Durante	o	evento,	fizemos	contatos	com	vários	segmentos	da	indústria.	Conseguimos	melhorar	a	nosso	market	share	nas	lojas	de	

conveniência,	que	hoje	está	em	63,5%.”	
Souza	Cruz		

Gustavo	Machado	|	Gerente	Key	Account	
-----------------------------------	

“Nossos	clientes	variam	entre	donos	de	redes,	até	donos	de	um	único	posto	e	também	atendemos	outros	segmentos.	Ultrapassamos	
nosso	objetivo.”		
	
Desbravador		
Marcelo	Pompeu	da	Silva	|	Diretor	da	Desbravador		
-----------------------------------	
	

“Somos	uma	marca	relativamente	nova	no	mercado	brasileiro	e,	durante	o	evento,	tivemos	contatos	com	muitos	clientes	que	não	
conheciam	a	nossa	linha	de	bombas.”	

Franklin	Fueling	Systems		
Fernando	Schneider	|	Diretor	de	operações	

-----------------------------------	
	

“Nossos	clientes	variam	entre	donos	de	redes,	até	donos	de	um	único	posto	e	também	atendemos	outros	segmentos.	Ultrapassamos	
nosso	objetivo”.		

	
	



DEPOIMENTOS:	

“O	nosso	produto	está	sendo	lançado	na	ExpoPostos	e	nosso	equipamento	foi	muito	bem	aceito.	Conversamos	com	donos	de	postos,	
técnicos	de	manutenção	e	distribuidores,	o	que	gerou	muitos	contatos	para	negócios	futuros.”	

Wertco	
Marcelo	Greca	|	Diretor	

-----------------------------------	

“Conseguimos	vender	máquina	durante	esses	dias	e	realizamos	muitos	contatos.	Ter	vindo	à	feira	foi	bastante	positivo.”	

TEGA	Engenharia	e	Meio	Ambiente		
Cesar	Covre	|	Representante	comercial	
-----------------------------------	
	



FOTOS	EXPOPOSTOS	2017:	




