


A importância da alta 
capilaridade do setor para 

atender mais rápido o 
consumidor final



O QUE O CONSUMIDOR 
FINAL ESPERA, QUANDO 

PRECISA DE GÁS???



FATORES DETERMINANTES PARA A 
DECISÃO DE COMPRA

1. Entregas mais rápidas (15 a 17 minutos);
2. Marca (confiança);
3. Proximidade (para ir comprar na revenda);
4. Instalação/Assistência Técnica 

(lacre/rótulo);
5. Segurança/Qualidade do produto;
6. Preço.



O QUE O REVENDEDOR 
PRECISA FAZER PARA 

ATENDER AO ANSEIO DO 
CONSUMIDOR???



1. Entregas mais rápidas (15 a 17 minutos):

Implemente ou intensifique seu serviço de Entrega em 
Domicílio: 75% dos consumidores, preferem receber o Gás 

em casa



1. Entregas mais rápidas (15 a 17 minutos):

Invista em uma Estrutura interna de atendimento

Computador

Internet

Identificador de 
Chamadas

Headfone

Impressora

Atendente



Aumente suas vendas e conquiste 
novos clientes com horários de 
atendimento estendidos: antes das 7h 
e após às 19h e aos domingos. Avalie!

1. Entregas mais rápidas (15 a 17 minutos):



1. Entregas mais rápidas (15 a 17 minutos):

Com o Disk-Entrega, o raio de atuação da revenda
aumenta em até 15 vezes.

Revendas que entregam em domicílio chegam a
vender 5 vezes mais do que aquelas que não possuem
este serviço.

Conquiste e fidelize os clientes com um Disk-Entrega
eficiente. O tempo de entrega reduzido é
fundamental!



2. Marca (confiança):
Invista na aparência de sua Revenda

Pesquisas identificaram que uma parcela da população não consegue 
diferenciar uma Revenda Formal de uma Revenda não autorizada.



Invista na aparência da sua equipe

2. Marca (confiança):



Invista na aparência dos seus veículos 

2. Marca (confiança):



2. Marca (confiança):

Invista em Divulgação

PanfletoMagneto

Banner

Rádio LocalCarro de Som

Informativo



2. Marca (confiança):

Fidelize seu Cliente

Acompanhe o trabalho de sua equipe. Veja uma forma de 
bonificá-los pelo ótimo atendimento e outras métricas.

Ofereça 
para o  
Cliente

AtençãoInformação

Sorriso Educação

Respeito



✓Reinvista no seu negócio;
✓Aproveite oportunidades de 
abertura de filiais ou ampliação da sua 
classe;
✓Evite entrar em conflitos com a 
concorrência;
✓Preocupe-se em ganhar o cliente e 
não necessariamente, em realizar a 
venda.

2. Marca (confiança):



Cuidado: Estamos sendo observados a todo momento

2. Marca (confiança):

Foto postada no Facebook por alguém que não 
conhecemos dando exemplo de veículos que param para 
os pedestres passarem....



3. Proximidade:

✓ 25% dos 
consumidores preferem 
ir até a Revenda

✓ Raio 200m
✓ População: 580 habitantes
✓ Potencial de venda de GLP: 

1.276kg
✓ ou 98 cargas de gás de 13 kg

✓ Raio 750m
✓ População: 8.191 habitantes
✓ Potencial de venda de GLP: 

18.021
✓ kg ou 1.386 cargas de gás de 

13 kg



4. Instalação/Assistência Técnica (lacre/rótulo):

Invista na qualificação da sua equipe



5. Segurança/Qualidade do produto: 

Invista na adequação da sua Revenda

✓ Extintores pressurizados, 
lacrados e dentro do prazo de 
validade;

✓ Balança aferida;

✓ Placas de advertência e preço 
afixadas em local visível;

✓ Licença do Corpo de Bombeiros 
e Alvará de Funcionamento 
atualizados (comprovante de 
entrada/pagamento).



6. Preço: 

Entregas mais rápidas (15 a 17 minutos);

Marca (confiança);

Proximidade
(para ir comprar na revenda);

Instalação/Assistência 
Técnica (lacre/rótulo);

Segurança/Quali
dade do produto;

Preço



Resultados Esperados: 

Equipe mais preparada

Revenda dentro das 
normas

Maior Rentabilidade

Satisfação dos Clientes



Para sermos os melhores devemos ter 
atitude...

Para chegarmos a um lugar onde a maioria não chega, é 

preciso fazer algo que a maioria não faz...



Obrigada!

izabel@fogas.com.br


