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DESTAQUES
I

númeras mudanças no comportamento da sociedade levaram
as pessoas a querer mais rapidez e conveniência em seu cotidiano.
As empresas perceberam rapidamente esse movimento e buscaram
atender essas expectativas de diferentes maneiras. Já é possível ver,
em diversos países, plataformas distintas oferecendo conveniência ao
consumidor, particularmente em grandes centros urbanos. No Brasil,
apesar da demanda por conveniência se manifestar amplamente, o
consumidor continua em grande parte a utilizar o varejo tradicional
para atender àquelas necessidades que não foram migradas para o
varejo on-line.
Diversos fatores levam a uma crescente busca dos
consumidores por maior conveniência
É grande o número de demandas sobre os indivíduos, que possuem
cada vez menos tempo disponível. Em paralelo, houve uma rápida
inserção das mulheres no mercado de trabalho, levando a alterações
nas estruturas familiares. O centro magnético dos negócios são os
grandes centros urbanos, onde a infraestrutura de transportes não
consegue dar vazão às necessidades. Há muito a se fazer, pouco tempo disponível, e os deslocamentos no futuro tendem a ser ainda mais
penosos.
O Brasil ainda não desenvolveu uma clara plataforma
de varejo para atender a essa demanda
Os consumidores têm suprido suas necessidades de varejo presencial
(em que não se deseja a adoção do varejo on-line) em canais não
maduros para essas ocasiões. Em contrapartida, em diversos países é
possível ver estágios muito mais avançados do varejo de conveniência
(ou de proximidade).
A oportunidade é grande, e a guerra pela liderança
está em pleno curso
Várias empresas já se deram conta do tamanho da oportunidade no
Brasil e vêm buscando adaptar suas ofertas para capturá-la. Não há
ainda um claro candidato a liderar o canal. Porém, todos se movem
de forma acelerada, e pode ser que em pouco tempo essa batalha
esteja definida.
Assim como os consumidores em seu cotidiano, as empresas que buscam a liderança no varejo de conveniência têm muito pouco tempo
para se posicionar.
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INTRODUÇÃO

N

A LÍNGUA INGLESA, ERRAND
SIGNIFICA uma missão, uma jornada
ou uma atividade simples. Em uma tradução
livre, “to run an errand” quer dizer ir resolver
algumas coisas cotidianas fora de casa ou do
trabalho. Com a incessante busca por
conveniência em um mundo cada vez mais
demandante do nosso tempo, a tecnologia
vem ajudando imensamente a realizar tarefas
cotidianas – como utilizar o e-commerce para
fazer mercado, comprar presentes e efetuar
pagamentos no banco. Entretanto, há ainda
uma parcela relevante de coisas que
precisamos – ou queremos – resolver na rua.
Este relatório trata da grande corrida que
está ocorrendo no Brasil em busca da
liderança desse tipo de varejo, o varejo de
conveniência, e sobre qual plataforma irá
capturar a maior parcela desse comércio, ou o
maior Share of Errands (SoE).
O apelo do varejo de conveniência é forte na
proporção em que os deslocamentos para
resolver coisas na rua são onerosos ao
consumidor. Em grandes centros urbanos, há
um custo muito elevado de tempo para
resolver pendências, cada qual em um lugar
diferente, particularmente porque a vida
cotidiana demanda cada vez mais o tempo do
consumidor. As grandes cidades são um
campo perfeito para o desenvolvimento de
plataformas de varejo de conveniência, com a
promessa de que os consumidores poderão
atender a maioria das suas necessidades em
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um único local, que esteja preferencialmente
perto de sua casa, trabalho ou mesmo
próximo à sua rota de deslocamento diário.
Devido ao tempo de deslocamento muito
alto, os grandes centros urbanos
caracterizam-se como o cenário perfeito para
o varejo de conveniência. No entanto, não
existe um competidor claramente dominando
esse setor nas 17 cidades brasileiras com
população maior que um milhão. Nossas
pesquisas apontam que há uma necessidade
latente nos consumidores dos grandes centros
por esse tipo de varejo. E é bem verdade que
alguns canais e competidores aspiram ocupar
esse espaço, mas ainda estamos muito
distantes do ponto no qual esse nicho será
devidamente atendido.
Varejistas vivem buscando formas de
“descomoditizar” seu negócio, trazendo
inovação ao mercado. Investidores
institucionais passam milhares de horas
pesquisando teses de investimento que lhes
permitam criar um negócio vencedor e com
uma ampla vantagem sobre a concorrência.
Pelo menos no que diz respeito ao varejo,
parece que temos uma oportunidade de ouro
à frente, à espera de alguém que reclame
para si a liderança sobre essa necessidade ao
mesmo tempo tão grande e tão mal atendida
– a corrida pelo campeão do varejo de
conveniência no Brasil já começou, mas está
longe de ter um vencedor claro.

Um Mundo em Transformação
Analisamos com frequência tendências
globais que possam servir de sinais
prematuros de mudanças na sociedade e
consequentemente representar uma
oportunidade – ou ameaça – aos negócios.
Buscamos em particular combinações de
tendências que possam nos “apontar” para
grandes áreas de mudança. Quando
começamos esse exercício, notamos uma
convergência importante entre cinco das
dezenas de tendências que mapeamos.
Iremos explorá-las individualmente a seguir,
e depois traduzir o que querem dizer
em conjunto.
1. Compressão do tempo – Necessidade de
fazer muitas tarefas simultaneamente e de
combinar atividades para economizar tempo.
As demandas pelo nosso tempo parecem
tender ao infinito. Há a rotina do trabalho e a
busca por conseguir realizar cada vez mais.
Há o desejo de participar ativamente da vida
dos familiares e de estar perto dos amigos; e
ainda de passar momentos sozinho
aproveitando as inúmeras opções de
entretenimento da sociedade moderna. Há a
constante busca pelo conhecimento, bem
como a necessidade de estar sempre
aprendendo de alguma forma. Existe o
bombardeio de conteúdo que nos chega pelos
mais distintos canais, sobretudo digitais – e o
custo pessoal de “estar conectado”. Tem-se a
crescente consciência pela busca de uma vida
saudável, uma vez que entendemos que a
expectativa de vida hoje é bem maior, e que é
melhor chegar ao terço final da vida com
saúde. Há o tempo cada vez maior gasto em
deslocamentos. E diante de tantas mudanças,
há a constatação de que pelo menos uma
coisa ainda permanece igual: um dia
continua tendo 24 horas!
2. Núcleos familiares reduzidos (ou
individuais) – Também no Brasil
observamos a tendência de casas com menos
habitantes. Entre 1991 e 2010 o número de
lares brasileiros com apenas um morador
subiu de 7 para 12%. Isso leva a compras
menores (talvez não valha a pena ir em um
atacarejo mais distante, quando não há muito
o que comprar), mais alimentação fora de
casa e, quando feita em casa, utilizando
alimentos pré-prontos.

3. Papel da mulher – Há não muito tempo
no Brasil, a estrutura familiar tinha um papel
bem definido para as mulheres. As mães da
geração baby boomer tinham
preponderantemente a função de cuidadoras:
dos filhos, da casa e dos próprios pais. Na
década de 1990 ainda era limitada a presença
feminina na força de trabalho brasileira: a
taxa de atividade para mulheres era de
apenas 39,2% em 1990, sendo que em 2014
esse indicador chegou a 56,9% . A revolução
que ocorreu em meados do século XX em
outras regiões do mundo demorou para
chegar aqui – mas quando chegou, foi rápida
e drástica. Atribui-se essa diferença, entre
outros fatores, ao papel das grandes guerras
em acelerar esse processo de inserção da
mulher na força de trabalho. Teve início um
movimento que pudesse compensar o fato de
os dois pais passarem o dia fora de casa e
apareceu uma ampla oferta de produtos e
serviços: dos micro-ondas e comidas
congeladas, às creches e residências para
idosos. Pai e mãe passaram a preencher as
demandas domésticas nos intervalos de suas
atribuições profissionais, e com menor apoio
de funcionários domésticos, que passaram a
pesar bastante no orçamento (também à
semelhança de outros países desenvolvidos).
Adicionalmente, jovens postergaram o
momento de suas vidas em que se casam, e
mais lares individuais surgiram. Passou a ser
necessário readequar a organização do lar a
essas mudanças na estrutura familiar.
4. Urbanização – A vida urbana ganhou
rapidamente o espaço do núcleo familiar
rural na proporção em que a atividade
primária (agrícola) foi se mecanizando e
perdendo espaço como fonte de trabalho
para indústria e serviços. A oferta de
empregos da atividade secundária e terciária
se dava primordialmente nas cidades.
Adicionalmente, as cidades traziam o apelo
da qualidade de serviço e das opções de lazer.
Viu-se o crescimento das concentrações
populacionais primeiro nas cidades, que
depois se tornaram as grandes metrópoles. As
cidades viram seus perímetros se expandindo,
muitas vezes a ponto dos perímetros de
grandes municípios se cruzarem, formando as
conhecidas conurbações, ou junção de
diversas cidades. A densidade populacional
aumentou dramaticamente, trazendo com ela
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o desafio do deslocamento. A cidade de São
Paulo bateu o recorde de 8 milhões de
veículos em 2015, o que equivale a 70% a
mais do número de veículos licenciados no
Chile (todas as categorias inclusas).
5. Infraestrutura de transportes – Se por
um lado a demanda por deslocamento nos
grandes centros urbanos cresce com a sua
população e sua expansão de perímetro, por
outro a infraestrutura de transporte no
Brasil não conseguiu acompanhar essa
evolução das cidades. Não há transporte
coletivo de qualidade e suficiente, e a
solução do veículo privado frequentemente
aumenta o problema dos
congestionamentos. Em um estudo que
realizamos , notamos que populações de
baixa renda adquirem um carro assim que
possível, pois isso representa um grande
aumento na qualidade de vida. Essa
saturação dos meios de transporte torna os
deslocamentos extremamente difíceis e
demorados, aumentando o apelo do
comércio on-line e mesmo do varejo local.
Individualmente, essas tendências já
indicam um impacto significativo em nosso
cotidiano, mas a análise da resultante desses
impactos leva a uma constatação mais
robusta. Em um período relativamente curto,
passamos a ter menos tempo para fazer
atividades cotidianas; vimos a mulher deixar
de carregar para si sozinha o ônus dessas
atividades; passamos mais anos vivendo em
lares individuais; moramos em cidades cada
vez mais densamente habitadas e as formas
correntes de deslocamento consomem
grande parcela de nosso tempo (pelas
maiores distâncias a percorrer e pela menor
velocidade média de deslocamento).
Caracteriza-se, assim, a real necessidade de
conseguir realizar os afazeres cotidianos de
uma forma mais conveniente, sem perder
muito tempo. Parte dessa demanda foi
absorvida por novos modelos, como por
exemplo o comércio eletrônico. Mas ainda
há uma parte bastante significativa dessa
necessidade que continua sem ser atendida
de uma forma efetiva.

Em Busca da Conveniência: a
Necessidade Não Atendida no
Brasil
Com a mudança dos hábitos de consumo e
a crescente busca por conveniência, as
empresas de consumo, os varejistas e até
alguns novos entrantes passaram a repensar
sua oferta e mesmo buscar inovação em novos
produtos e serviços. Algumas dessas mudanças
serão destacadas a seguir.
Produtos – Houve uma transição de produtos
“ingredientes”, a partir dos quais as refeições
seriam elaboradas, para um consumo maior
de “refeições prontas” ou de fácil elaboração.
As empresas de consumo investiram
pesadamente em linhas de produtos que
pudessem ser facilmente preparados após
alguns minutos em um forno micro-ondas. O
tamanho das embalagens também sofreu
alteração, partindo para produtos “dose única”
(por exemplo, as cápsulas individuais de café).
Além disso, as embalagens passaram a poder
ser seladas novamente, permitindo uma maior
preservação ou mesmo a possibilidade de se
levar pequenos lanches para comer fora de
casa.
Mas a tendência de conveniência não foi a
única a impactar os produtos: os consumidores
não queriam mais as comidas congeladas sem
gosto, exigiram sabor e que os produtos
fossem saudáveis. As empresas de alimentos
no Brasil ainda têm muito espaço a ganhar
introduzindo refeições prontas/congeladas que
conquistem o paladar dos consumidores (essa
oferta é muito mais sofisticada em mercados
como os EUA e o Reino Unido).
Horas estendidas do varejo – Outra resposta
das empresas ao imperativo da conveniência
foi a ampliação das horas de atendimento,
com muitas lojas de varejo passando a
funcionar 24 horas nos 7 dias da semana. Os
consumidores possuem horários estendidos de
trabalho, muitas vezes complementados por
alguma espécie de educação continuada ou
por compromissos familiares. Os pontos de
venda de produtos precisaram estar
disponíveis por mais horas para poder
permitir maior flexibilidade.
Esse movimento não se limitou aos varejistas
tradicionais, passou a ser um requisito mais
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amplo – redes de farmácias e até mesmo
bancos estenderam seus horários de
atendimento.
Varejo eletrônico – Como alternativa e, na
grande maioria das vezes, complemento ao
varejo físico, os varejistas passaram a oferecer
a conveniência do comércio eletrônico. Já
não mais seria necessário ir ao ponto de
venda: as compras poderiam ser feitas on-line
e entregues diretamente em um local
especificado. Esse tipo de comércio foi
rapidamente eliminando as fricções do
processo (por exemplo, demora na entrega,
produtos abaixo da qualidade esperada,
dificuldade para efetuar devoluções…), e
cresceu rapidamente no Brasil. Segundo a
Euromonitor, em 2011 o mercado de varejo via
Internet foi de R$21,3 bilhões de reais,
enquanto em 2016 esse valor mais que
dobrou, atingindo R$45,6 bilhões. Já a Ebit
reportou o mercado de e-commerce em R$18,7
bilhões de reais em 2011, e R$44,4 bilhões em
2016.
Serviços em domicílio – Uma ampla gama de
serviços também foi “trazida à casa” dos
consumidores para reduzir a necessidade de
“resolver coisas na rua”. O varejo eletrônico já
inclui, por exemplo, a entrega de compras de
supermercado em domicílio, mas a lista é bem

mais longa, passando por entregas de pizzas e
outros restaurantes por meio de aplicativos
como iFood e UberEats, serviços automotivos,
lavanderia, kits de comidas ultracongeladas e
até pet shops, que já realizam uma série de
serviços para os animais de estimação em
pequenas vans estacionadas em frente à casa
do consumidor.
Uma outra mudança relevante pelos varejistas
foi a aposta no varejo de proximidade (ou
varejo de conveniência). Além de estenderem
o horário de seus pontos de vendas e de
oferecerem o comércio eletrônico de seus
produtos, entenderam que os consumidores
tinham expectativa de conseguir certos
produtos próximos à sua casa, trabalho ou ao
longo do trajeto diário. Esses pontos vieram ao
encontro dessa necessidade ao ofertar
produtos com características específicas,
como a expectativa de compra imediata e
algum grau de experimentação ou exame
sobre o produto.
Entrevistamos consumidores no Brasil para
testar o conceito do varejo de proximidade e
verificamos que alguns usam o canal como
forma de lazer, como dar uma “caminhada
pelo bairro”. Mas a ampla maioria busca de
fato agilidade na resolução de atividades.
Pedimos para que eles descrevessem uma

Figura 1 | A “esquina mágica”: local conveniente que combina diversos serviços
e obedece a múltiplos critérios
Como seria uma "esquina mágica" para resolver seus principais problemas cotidianos?
“Perto de mim”, “Serviço rápido”, “Onde possa resolver [Produto / Serviço] “Imediatamente “Com marcas
“Qualidade
“Aberto quando “fácil de entrar
mais de uma coisa
disponível” (por exemplo, versus
em que
consistente”
eu preciso”
e sair”
ao mesmo tempo”
as compras online)
confio”

Nota: Respondentes foram questionados em como seria um local (“esquina mágica”) para resolver os principais
problemas cotidianos (errands). Fonte: Focus Groups com consumidores em São Paulo; análise BCG.
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“esquina mágica”, um lugar perto de casa ou
do trabalho onde pudessem resolver seus
principais problemas. Qualidade, serviço
rápido e aberto quando preciso foram alguns
dos principais atributos listados. (Figura 1)
Uma descoberta marcante trazida pela
pesquisa foi que há na cabeça do consumidor
brasileiro uma clara escolha quando decide
usar o canal de conveniência:
• Por um lado, o consumidor reconhece que
no varejo de conveniência o preço será
marginalmente maior, que a variedade de
produtos e tamanhos será menor e que não
haverá tantas marcas disponíveis…
• … mas por outro lado, ele reconhece e
valoriza que é bem mais fácil de entrar e sair,
que poderá até ir a pé, que não terá filas no
caixa e que o serviço será bem mais amistoso.
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Ao comparar os pontos contra e a favor do
varejo de conveniência, os consumidores
declararam a preferência pelo canal em
situações específicas, como urgência da
compra e busca de poucos itens que não
justificariam a ida a um canal mais
diversificado.
Os consumidores brasileiros já estão de
alguma maneira atendendo suas necessidades
de conveniência em diversos canais – que não
necessariamente são os mais especializados
para essa demanda. Nosso argumento é que,
como a oferta do canal especializado em
conveniência ainda está nos seus primeiros
estágios no país, representa uma grande
oportunidade para empresas se posicionarem
no mercado como a solução “óbvia” à
demanda.

VAREJO DE
CONVENIÊNCIA (OU DE
PROXIMIDADE)

E

M DIVERSAS METRÓPOLES GLOBAIS,
os consumidores recorrem de forma
quase instintiva a diferentes formas de varejo
de conveniência. Vamos imaginar algumas
situações:
• Uma família acaba de fazer seu check-in em
um hotel em Manhattan (Nova York), e os
pais gostariam de comprar alguns itens (água,
achocolatado e alguns biscoitos) para deixar
no quarto, para que os filhos pudessem fazer
pequenos lanches entre os passeios. A saída
mais provável seria ir até a rua e entrar em
uma farmácia (por exemplo, CVS ou
Walgreens) para fazer suas compras.
• Um executivo acaba de finalizar uma longa
reunião em Hong Kong e no caminho de
volta para sua casa lembra que não comeu
direito ao longo do dia. Como está cansado,
prefere parar em uma das inúmeras lojas da
7-Eleven próximas à sua casa para pegar
alguns itens que lhe permitam fazer uma
refeição rápida em casa.
• Um pai na Cidade do México descobre ao
tomar seu café da manhã que acabou o cereal
preferido dos filhos, que estão prestes a
acordar para ir à escola. Ele corre
rapidamente na loja Oxxo mais próxima de
sua casa, pois sabe que a rede comercializa o
produto, e compra o cereal a tempo para o
café dos filhos.
• Uma estudante parisiense voltando para

casa lembra que naquela manhã acabou o
sabão de lavar roupas. Imediatamente, ao
descer do metrô Odéon, passa na loja da
Carrefour Express e faz a sua compra.
E se o consumidor brasileiro se encontrasse
em uma dessas situações, iria procurar que
tipo de varejo? A verdade é que
possivelmente poderia resolver o problema
de diversas formas – mas provavelmente não
em um varejo especializado em conveniência.
Em todas as situações listadas, os
consumidores precisavam de conveniência e
entenderam que a melhor forma de satisfazer
sua necessidade era passando em um ponto
físico, em vez de efetuar uma compra online,
e tinham algum grau de segurança de que
iriam encontrar o item desejado no ponto de
venda escolhido. E em suas cabeças, já
tinham uma ideia de que ponto de venda
iriam buscar.
O fato desses consumidores fazerem essas
rápidas incursões ao varejo mais próximo não
necessariamente implica dizer que tudo
aquilo que compram em um varejo físico será
feito em lojas de conveniência. Os
consumidores têm buscado cada vez mais
aproveitar o melhor que cada canal – físico
ou online – tem a oferecer, e acabam
comprando diferentes itens, em distintos
momentos de compra e em diversos canais.
E poderão iniciar sua experiência de compra
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em um canal e terminar em outro – a
chamada convergência entre o varejo físico e
digital. De forma geral, conseguimos
identificar três grandes motivadores para as
compras no varejo:
• Formação de estoque (“compra do mês”)
– Compras menos frequentes, mas
englobando diversas categorias e um cesto de
compras maior (“do mês”). O consumidor
busca encher a sua despensa doméstica com
os itens de alta frequência de uso e menos
perecíveis. É em geral uma compra mais
previsível, que pode ser planejada. Dado o
maior tíquete de compra e a amplitude das
categorias, o consumidor irá buscar lojas com
ampla abrangência de categorias e com
preços bastante competitivos. Os atacarejos,
hipermercados e supermercados são bastante
aderentes a esse tipo de compra.
• Reposição – Compras um pouco mais
frequentes, mas envolvendo uma gama
menor de categorias. Podem servir para
repor itens do estoque que tenham acabado
antes do planejado, ou ainda para abastecer
itens que tenham caráter mais perecível e
que podem estragar caso sejam comprados
em regime de estoque (por exemplo, frios).
Pode caracterizar as compras semanais feitas
entre as compras mensais. Os supermercados
são predominantes como canal nesse grupo,
mas a depender do volume e da diversidade
das recargas, o varejo de conveniência já
começa a ter relevância. Também nessa
categoria o varejo eletrônico possui uma
grande aderência, sendo que alguns
varejistas até já oferecem aos consumidores
on-line uma memória dos itens comprados
com maior frequência.
• Emergência/Impulso – Compras
esporádicas de poucas categorias. O processo
é imediato ou totalmente por impulso, logo,
menos aderente ao varejo on-line. Para
exemplificar o caso da emergência, pense
que acabou queijo para o café da manhã do
dia seguinte, e o consumidor só fará a
reposição daqui a três dias, quando planejou
ir ao supermercado. Esse consumidor vai na
próxima esquina comprar uma quantidade
pequena de queijo, muitas vezes sem se
preocupar com marca e com baixa
sensibilidade ao preço. No caso do impulso,
10 | A Corrida pelo Varejo de Conveniência no Brasil

por exemplo, o consumidor para em um
posto para abastecer e aproveita para pegar
um refrigerante. Para esses tipos de compra,
o varejo de proximidade ou de conveniência
é o canal preferido. É importante notar que
uma pessoa que more próximo a um
supermercado mais completo poderá utilizar
esse ponto de venda também para atender
às suas necessidades de impulso/emergência.
Essa distribuição por natureza de compra
permite notar que faria pouco sentido um
agrupamento por categorias, pois os mesmos
produtos poderiam ser comprados por
diferentes motivações: estoque, reposição ou
emergência/impulso. A implicação disso é
que um varejista querendo capturar uma
maior fatia da cesta de compras dos seus
clientes precisa oferecer um portfólio de
canais distintos para estar em um maior
número de momentos de compra.
Uma outra observação importante é que da
ótica do ponto de venda também há
oportunidade de pensar em capturar uma
maior fatia da cesta de compras do
consumidor. Ajudamos um cliente europeu
do setor de lojas de conveniências em postos
a repensar o “domínio” da oportunidade. O
cliente tradicionalmente focava suas lojas
nas categorias de “Emergência”. Como fruto
do trabalho, o cliente avançou não apenas
em outros itens de emergência, mas passou a
competir diretamente com varejistas
tradicionais nas ocasiões de “Reposição” ao
introduzir itens como minimercado e mesmo
balcões de alimentação rápida em suas lojas.
Transpondo essa experiência para o Brasil e
usando o censo de 2010, o impacto poderia
significar multiplicar por 2,5 vezes o
tamanho do mercado endereçável de uma
loja básica de conveniência, por exemplo,
dentro de um posto de combustíveis.
Assumimos que essa loja tenha foco em itens
básicos como despesas com o carro
(reconhecendo que nem todas serão
realizadas em um posto de combustíveis),
alimentação fora de casa e cigarros. A
inclusão – à exemplo do que várias lojas de
conveniência já vêm fazendo – de categorias
como bebidas alcoólicas, mercearia e
produtos para animais de estimação já mais
do que dobraria a oportunidade. E em

grande parte essas categorias demonstram
boa aderência ao formato de loja de
conveniência em posto (Figura 2).
Um fato a ser considerado é a relevância do
mercado de conveniência. Se levarmos em
conta as categorias tidas como de
conveniência (mercearia, bebidas, cuidados
pessoais, tabaco, cuidados com animais e
bazar), e reconhecendo que nem todos os
produtos de uma categoria terão aderência
ao canal de conveniência, elas podem
representar cerca de 80% de todas as vendas
do varejo. Segundo a Euromonitor, essas
categorias representaram 1,1 trilhão de reais
em 2015, devendo alcançar 1,6 trilhão em
2020 (crescimento anual de 7,6%). Deste total,
a maior categoria são os itens de mercearia
como comida pronta e fresca,
correspondendo a cerca de 75% do valor
acima, seguida por bebidas e itens de
cuidado pessoal, com 9 a 13% cada.
Há uma série de atributos desejáveis ao
varejo de conveniência para que este possa
capturar plenamente a oportunidade.
Listamos alguns dos que consideramos
essenciais:

• Densidade – Possuir uma cobertura
relevante de pontos em uma determinada
região, de forma que o consumidor, ao pensar
em uma compra específica, já
automaticamente seja levado a pensar na
loja mais próxima de uma determinada
franquia. Vejamos o exemplo da Oxxo no
México, que com cerca de 14 mil pontos de
vendas supera inclusive toda a rede
combinada de agências bancárias no país
(sendo que a Oxxo também opera como
correspondente bancário). Mas a alta
densidade de pontos de venda não precisa
ser nacional, estadual ou sequer municipal:
uma rede pode escolher ter uma alta
densidade em determinadas regiões de
uma cidade.
• Consistência – Ao mesmo tempo em que a
franquia deverá estar presente próxima aos
consumidores-alvo, ela deverá garantir a
consistência da oferta nesses pontos. O
consumidor que se desloca para uma
determinada loja da rede em busca, por
exemplo, de produtos congelados, deverá ter
a segurança de que chegando lá o produto
estará disponível. Fazendo o paralelo às redes
de fast-food, um consumidor que busca uma

Figura 2 | Gastos com categorias com maior aderência ao canal de conveniência
representaram ~R$870Bn (Censo 2010)
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econômica em 2010 (R$ Bi)
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1. Comida perecível e não perecível e produtos de limpeza. 2. Cabeleireiro, manicure/pedicure e cuidados com a pele. 3. Flores,
pequenos reparos e outros serviços. 4. Roupas, sapatos, joias e produtos de higiene pessoal. 5. Aluguel de carro e transporte
público. 6. Pequenos eletrodomésticos, mobília e eletrônicos. 7. Casa, carro e outras aquisições de meios de transporte. 8. Aluguel,
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jogos. Nota: Classes econômicas definidas pelo BCG considerando comportamento de consumo e renda mensal familiar. Fonte:
POF 2008/2009; Censo 2000, Censo 2010; Projeções LCA; Nielsen; Euromonitor; Análise BCG.
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loja da rede espera ao ir até lá que todos os
itens do menu da rede estejam disponíveis
– naquela e em qualquer loja.
• Oferta – Há um trabalho bastante analítico
de identificar as categorias específicas que os
consumidores compram em situações de
“reposição” e “emergência/impulso”, bem
como em fazer o ajuste fino na diversidade e
profundidade a ser oferecida em cada
categoria (isto é, quantas marcas e em
quantas apresentações diferentes). Dado que
o varejo de conveniência tem uma área de
vendas reduzida, é preciso ser cirúrgico na
composição das gôndolas. Essa capacidade de
definir uma boa oferta de conveniência tem
sido um dos principais desafios para que os
grandes varejistas de supermercados tenham
sucesso nesse canal: em geral, eles tentam
comprimir a mesma oferta dos
supermercados em um ponto de venda
menor, o que é um grande erro. Por sua vez,
os competidores tradicionais do canal
conveniência estão um passo além: por
exemplo, a 7-Eleven na Ásia – onde o varejo
de conveniência tem um forte apelo como
restaurante rápido ou como fornecedor de
comidas prontas para serem levadas – chega
ao requinte de mudar a oferta das lojas entre
o período da manhã (quando as pessoas
estão possivelmente buscando itens de café
da manhã), do meio do dia (oferta voltada
para almoço) e de final da tarde, quando
estão provavelmente buscando refeições
prontas para levar para casa (ou mesmo um
“bento box” que possam comer no trem). As
lojas fazem três mudanças de oferta ao longo
do dia.
• Acesso fácil – Nossa pesquisa mostra que
os consumidores estão dispostos a abrir mão
de uma série de coisas, como preço mais
baixo, diversidade de marcas e apresentações,
desde que consigam resolver sua necessidade
rapidamente. Por isso, o ponto de venda tem
que estar perto, em alguns casos ter
disponibilidade de algumas vagas para carro,
principalmente para aqueles pontos que
estejam em rotas de trânsito – versus outros
em bairros residenciais ou áreas comerciais,
que dependem menos de vagas –, e ter uma
disposição que permita que os itens sejam
encontrados rapidamente e que o checkout
seja feito de forma ágil.
12 | A Corrida pelo Varejo de Conveniência no Brasil

• Horário estendido – O varejo de
conveniência precisa estar disponível nos
momentos em que os consumidores
conseguem fazer seus errands, suas idas à rua
para resolver coisas. Há uma clara
expectativa de que estejam abertos além do
período típico comercial e certamente nos
fins de semana.
• Segurança – Por fim, é indispensável criar
um ambiente seguro para as compras.
Diferentemente das lojas situadas em
shoppings, ou mesmo das lojas de
conveniências de postos, onde já se oferece
algum tipo de segurança, as lojas de
conveniência – sobretudo as de rua – estão
mais expostas. É preciso fazer adaptações
para trazer mais tranquilidade aos
consumidores. Algumas redes fazem coleta
frequente de caixa nas lojas, para reduzir a
exposição ao risco. Outras buscam uma maior
integração com a vizinhança – por exemplo,
em uma comunidade com menor segurança,
buscam empreendedores locais como
franqueados, para de alguma forma blindar o
ponto de venda.
Os atributos citados pelos brasileiros são
muito parecidos com o que pensam os
consumidores dos EUA, um mercado bem
mais maduro para o varejo de conveniência.
Em um estudo do BCG sobre o mercado
norte-americano , mapeamos um conjunto de
mais de 30 atributos da experiência do
consumidor, e colocamos em uma matriz
identificando a “importância declarada”
(apontada diretamente pelo consumidor) e a
“importância derivada” (que inferimos
indiretamente a partir das respostas) (Figura
3).

Potenciais Plataformas de Varejo
de Conveniência no Brasil
Vimos algumas situações hipotéticas em
diversas metrópoles globais quanto a
alternativas de varejo de conveniência.
Voltando ao Brasil, e pensando em grandes
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre e Salvador, tentamos
imaginar qual seria a resposta óbvia para
alguém que gostaria de ir na esquina
comprar um determinado conjunto de itens.
E é justamente aí que está o problema – e ao

Figura 3 | Os maiores critérios de diferenciação entre lojas de conveniência são
limpeza, segurança, local e rapidez (mercado EUA)
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+

1. A partir de perguntas indiretas sobre a experiência nas lojas. 2. A partir de perguntas explícitas sobre a preferência dos
clientes. Fonte: Pesquisa BCG de lojas de conveniência em 2016, número de respondentes=2477.

mesmo tempo a oportunidade: não há essa
resposta óbvia, não temos um claro líder no
varejo de conveniência nas grandes cidades
brasileiras. Poderíamos até pensar que aqui
as padarias de bairro atendem a esse papel,
porém, como veremos a seguir, elas falham
em alguns dos critérios principais, o maior
deles sendo a consistência e a diversidade da
oferta: “Se eu andar 4 quarteirões até a
padaria mais próxima, irei encontrar sabão
para lavar roupas?”. Talvez sim, talvez não.
Não há uma marca única por trás que
garanta essa consistência, e sim diversos
empreendedores distintos, com sua própria
visão de qual oferta devem colocar em sua
padaria.
O varejo de conveniência no Brasil vem
sendo atendido por diversos canais, e muitos
competidores estão se posicionando para
aumentar suas apostas no segmento. Apesar
disso, não há ainda no país uma plataforma
que claramente se diferencie. A seguir, iremos
explorar as principais delas (Figura 4). Não
incluímos nessa análise as cadeias de
alimentação rápida (ou QSR, do inglês Quick
Service Restaurants) por entender que apesar
de competirem em uma categoria bastante
comum em conveniência, a alimentação
rápida, são um canal de baixa aderência para
as demais categorias de conveniência.

Supermercado de Bairro. Um dos principais
candidatos a ocupar o espaço de
conveniência no Brasil são as grandes redes
varejistas, por meio do seu formato de “loja
de bairro”, como Minuto Pão de Açúcar e
Carrefour Express. Observando a experiência
internacional, pode-se notar que as grandes
redes varejistas trataram primeiro de buscar
crescimento em suas lojas tradicionais
(hipermercados, supermercados), pois ainda
encontravam “white spaces”. A partir do
momento em que já tinham uma densidade
apropriada (bem como a concorrência), foram
buscar desenvolvimento em novos formatos,
como o de lojas de proximidade. No Brasil, já
podemos observar um rápido crescimento
desse modelo, particularmente nos grandes
centros. O Carrefour Express tem investido
fortemente na expansão desse formato, e
busca se posicionar como a referência no
canal, particularmente na cidade de São
Paulo (Figura 5).
O GPA, dono de bandeiras de supermercados
como Pão de Açúcar e Extra, está otimizando
seu portfólio para avançar na briga pela
liderança no varejo de proximidade. O grupo
tem duas frentes de avanço: lojas próprias e
parcerias com mercados de bairro. Na
primeira frente, a empresa está lançando
novas lojas no tipo mais aderente ao seu
entorno (Minuto Pão de Açúcar) e fechando
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Figura 4 | As principais candidatas a plataformas de varejo de conveniência
possuem atributos bastante diferentes entre si
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Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria; Nielsen; Abrafarma; SINDICOM; Euromonitor;
Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo; análise BCG.

unidades menos rentáveis. O investimento
centrado na bandeira Minuto Pão de Açúcar,
modelo em que as lojas focadas em
conveniência têm tamanho reduzido, trouxe
ao GPA um ganho de Market Share nos
formatos de proximidade. A segunda frente
de avanço é representada pelo projeto
“Aliados Compre Bem”, padrão de negócio
criado em 2016 que consiste na parceria do

GPA com varejistas independentes, que
permanecem donos do estabelecimento,
passando a receber o apoio do GPA. O grupo
ganha em capilaridade e proximidade do
consumidor e auxilia os donos de lojas de
bairro ao empregar seu conhecimento
operacional para potencializar esse segmento
de mercado. Como contrapartida, essas lojas
são abastecidas pelo grupo GPA por meio de

Figura 5 | As grandes redes de mercado estão expandindo a sua presença por
meio de redes de conveniência
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1. Dado referente ao dia 10 de novembro de 2016. Fonte: Demonstrativos das empresas; análise BCG.
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compras mensais mínimas. A empresa espera
alcançar 500 lojas participantes desse projeto
até o fim de 2017.

supermercado” é uma contradição). Isso tem
sido um fator importante para limitar o
sucesso do modelo.

Além das grades cadeias, há outras redes que
adotam um formato de loja mais enxuto, e
que atendem parcialmente a função de
conveniência onde estão presentes. É o caso,
por exemplo, das redes O Dia e Hirota Food
Express, que estão investindo em São Paulo
no modelo de conveniência com lojas de 150
a 300m², localizadas em áreas centrais e com
grande fluxo de pessoas. A Hirota já abriu
lojas na Avenida Paulista e na Avenida
Ipiranga (no modelo “konbini” japonês) e
planeja inaugurar outras 20 neste formato
em 2017, além dos 15 mercados tradicionais
de cerca de 2000m² que já possui. Finalmente,
além das cadeias varejistas, há também o
empreendedor individual, que possui a
mercearia do bairro, vendendo de tudo um
pouco – mas seu formato se assemelha mais
ao das padarias, que iremos tratar mais
à frente.

Outro desafio é a estratégia de marca. Se por
um lado é benéfico trazer a solidez e
confiança de marca dos varejos mais
tradicionais (super e hiper), por outro pode
criar no consumidor uma confusão quanto
ao que poderá de fato ser encontrado na loja
de bairro. Por exemplo: um consumidor que
está acostumado a comprar panelas em um
supermercado, pode ter a expectativa de
encontrá-las na loja de bairro da mesma
rede. E a recíproca é verdadeira: categorias
não encontradas na loja de bairro podem
levá-lo a conclusões erradas sobre o que
pode ser encontrado em outros formatos da
rede. Talvez até por esse motivo, alguns
varejistas decidiram fazer uma diferenciação
à sua marca principal ao promover seu
formato de bairro (por exemplo, “Minuto” e
“Express”).

A seu favor, as grandes redes varejistas têm o
reconhecimento da marca e a rápida
associação dos consumidores que poderão
encontrar várias das categorias de
conveniência naquela rede. Adicionalmente,
as grandes redes possuem ampla experiência
em gestão dos fornecedores e da cadeia de
valor para a grande maioria das categorias.
Os principais desafios das grandes redes
para operar no modelo de conveniência
estão paradoxalmente relacionados ao seu
sucesso em administrar formatos maiores,
como os hiper e supermercados. Por
exemplo, essas redes terão que definir o
sortimento e ter a plena compreensão de
quais categorias são mais críticas ao
formato de bairro – podendo inclusive
adicionar aquelas que não são tão comuns
aos formatos maiores, como fornecimento
de lanches e pequenas refeições de serviço
rápido. A grande barreira está no
reconhecimento de que a loja de bairro não
é um “minisupermercado”, mas um outro
conceito. É algo que as redes varejistas
poderão resolver, mas definitivamente
precisarão quebrar o paradigma de que a
loja de bairro é um supermercado em
menor escala (afinal um “mini

Adicionando à lista dos desafios, há o regime
de operação própria dos pontos, sob o qual a
grande maioria dos varejistas opera suas lojas.
Se por um lado isso garante um maior
domínio sobre a execução, por outro pode ser
um fator importante de limitação à uma
expansão mais acelerada dos pontos de
vendas. De nossas entrevistas em outros
mercados, identificamos que as redes muito
capilares de conveniência atuam sob um
modelo de franquias – ou, pelo menos, um
modelo misto entre lojas próprias e franquia.
Isso lhes confere uma capacidade mais
acelerada de adensamento de sua rede. As
redes de varejistas já consideram esse modelo
no Brasil, mas deveriam pensar em adotá-lo
em maior escala – pelo menos para o foco em
conveniência. Por exemplo, a rede O Dia
opera no país sob um modelo de franquia, o
que pode facilitar a sua expansão.
Farmácias. As grandes redes de farmácias são
as principais líderes do varejo de conveniência
nos EUA. Em um movimento de extensão de
categorias, os varejistas farmacêuticos foram
avançando em utilidades domésticas, limpeza,
alimentos básicos, bebidas, entre outros, até
chegar ao ponto de uma farmácia grande em
uma metrópole americana vender de tudo –
inclusive medicamentos. Curioso notar que
The Boston Consulting Group | 15

nesses lugares a parte de medicamentos com
receituário foi empurrada para o fundo da
loja (ou andar superior/subsolo).
Essa tendência se fortaleceu principalmente
depois de 2010, quando empresas como
Walgreens e CVS notaram o potencial do
setor por meio de lojas pilotos e
redesenharam seus estabelecimentos. Entre
2011 e 2016, o faturamento de conveniência
da Walgreens cresceu a 9% ao ano (contra
apenas 1% para farmácia) e hoje já
corresponde a um terço do todo.
No Brasil, as grandes redes de farmácia
atenderiam à grande maioria dos
requisitos para que pudessem operar com
sucesso o modelo de varejo de conveniência,
particularmente a capilaridade, o
funcionamento em horário ampliado, a
segurança e a qualidade dos pontos de
venda. Poderiam de uma forma muito
acelerada capturar o grosso da oferta de
conveniência. Porém, esbarram em alguns
limitadores, sendo o principal deles a
restrição legal.
Há um controle restrito sobre o que uma
farmácia pode oferecer a seus clientes, com a
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) autorizando a venda de apenas
algumas categorias de alimentos, eletrônicos
e utilidades domésticas. Com muitos itens
fora da pauta, as farmácias perdem poder na
corrida pela plataforma de conveniência.
Para as categorias onde é permitida sua
atuação, como beleza e cuidados pessoais,
elas ocuparam amplamente o espaço deixado
pelas grandes lojas de departamento, que um
dia foram o canal preferido da categoria.
Cerca de 18% das vendas da categoria de
beleza e cuidados pessoais no Brasil são
realizadas no canal farmácia.
No Brasil temos uma discussão aberta quanto
a flexibilizar essa restrição. Minas Gerais e
Paraná, por exemplo, têm comprado uma
briga com a ANVISA e procurado tornar suas
leis mais abrangentes. A Drogaria Araújo, em
Belo Horizonte, vem aproveitando bem esta
abertura: suas lojas maiores lembram
bastante o padrão de redes como CVS e
Walgreens, atingindo 800 m² e chegando a
possuir mais de um andar. No Norte e no
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Nordeste, também se vê farmácias ganhando
maior Share of Errands por poderem receber
contas de água, luz e telefone, e oferecerem
serviços como fotocópias e caixas eletrônicos.
Mas sem estabilidade jurídica e com
regulações diferentes por estado, ainda é um
risco apostar no varejo farmacêutico como
plataforma para conveniência. De uma forma
geral, o Supremo Tribunal Federal tem
julgado que os estados têm a liberdade para
acrescentar categorias que podem ser
vendidas nas farmácias para além daquelas
determinadas pela ANVISA, em oposição à
visão da Procuradoria Geral da República.
Ainda que a restrição legal fosse vencida, há
um outro entrave para as farmácias
capturarem esse espaço. O formato típico de
uma loja no Brasil tem área bem mais
reduzida do que as encontradas nos EUA. A
farmácia tradicional nos EUA tinha entre 250
e 350m², enquanto a farmácia como ponto de
conveniência passou a ter o dobro ou mesmo
o triplo dessa área. A tendência também
pode ser observada em outros mercados,
como a Inglaterra (por exemplo a rede
Boots). Essa restrição física no Brasil limitaria
a capacidade de avançar em novas categorias
com o tamanho atual, em torno de 150250m². Junte-se a isso o fato de que no Brasil
temos uma cultura mais forte dos
medicamentos de marca, que carecem de
espaço de prateleira, enquanto nos EUA
muitos produtos são vendidos sob sua forma
genérica, sem marca, ocupando menos espaço
de loja (não precisa ter o produto de cada
laboratório).
Lojas de Conveniência em Postos de
Combustíveis. No quesito capilaridade, as
maiores redes de postos de combustíveis se
destacam em número de pontos, sendo que
as líderes possuem entre 6.000 e 8.000 pontos
de venda espalhados pelo Brasil. Essa grande
penetração no território nacional faz com
que os postos sejam candidatos naturais a se
posicionarem como plataforma de
conveniência, por meio das lojas dentro dos
postos. Esse tem sido um movimento
observado em diversos mercados, onde os
postos buscam uma complementação das
receitas com venda de combustíveis e
serviços a partir de suas lojas de
conveniência. Mesmo redes que começaram

no modelo puro de varejo de conveniência
passaram a adotar o modelo integrado aos
postos de combustíveis – como é o exemplo
da americana Wawa, cujas novas lojas em
grande maioria estão associadas a seus
postos próprios, e da mexicana Oxxo, que
inicialmente atuava em parceria com a
Pemex em seus postos de combustíveis, e que
recentemente passou a ser dona de postos
com sua marca própria, aproveitando as
mudanças da legislação.
A rede Wawa, originária da Pensilvânia nos
EUA, é de fato um caso bastante
interessante. Após começar em 1902 como
uma processadora de produtos derivados do
leite, lançou em 1964 seu primeiro food
market, uma espécie de loja de conveniência.
Introduziu ao longo de sua história produtos
próprios, como os “hoagies” (um tipo de
sanduíche de metro), café e outros produtos
típicos de uma delicatessen. Acrescentou
ainda caixas eletrônicos, consolidando-se
como um centro de conveniência.
Entretanto, somente em 1996 a Wawa
lançou seu primeiro posto de gasolina, com
loja de conveniência integrada. Nos 10 anos
seguintes abriu mais 200 lojas nesse
formato. Atualmente, possui cerca de 250
lojas no formato tradicional (sem postos de
combustíveis), cerca de 430 no formato
integrado a postos de combustíveis (a
grande maioria das lojas novas é aberta
nesse formato), e recentemente lançou
algumas unidades em um novo formato,
urbano e sem combustível. Sua oferta pode
ser consolidada em 3 grupos: alimentos
preparados na hora (sanduíches,
refeições…); itens de conveniência (comida
pré-pronta, biscoitos, suprimentos básicos…)
e combustíveis. O modelo de lojas de
conveniência integradas a postos de
combustíveis é complementar: o posto atrai
demanda para a loja de conveniência e
vice-versa. É curioso notar que inicialmente
o posto foi adicionado para gerar tráfego
para a loja de conveniência – no Brasil a
experiência foi justamente oposta.
Há de se reconhecer algumas diferenças entre
o mercado americano de lojas de
conveniência em posto e o brasileiro:

1. Inicialmente, o americano tem por cultura
tomar café fora de casa, em deslocamento, e
realizar refeições rápidas ao longo do dia,
sendo ainda grande usuário de refeições
pré-prontas. Todos esses fatores ajudam a
gerar demanda pelo varejo de conveniência.
2. A legislação americana permite, na grande
maioria dos casos, o autosserviço nos postos
de combustível (sem o auxílio de um
frentista), o que leva mais clientes que
abastecem ao interior do estabelecimento
(em geral uma loja de conveniência),
incentivando assim o consumo por impulso.
3. Por ser um mercado maduro e
extremamente competitivo, as margens de
combustíveis nos Estados Unidos passaram
por um achatamento, o que levou as
distribuidoras a buscarem receitas em
outras fontes.
4. A legislação americana, diferente da
brasileira, permite que a distribuidora de
combustíveis seja dona de postos de
combustíveis (a Wawa por exemplo é dona de
seus postos), o que facilita o estabelecimento
de padrões e consistência entre diversos
pontos de venda – modelo conhecido como
CoCo: Company-Owned, Company-Operated.
Entre as diferenças entre o mercado
americano e o brasileiro, duas se sobressaem
em relação ao impacto no desenvolvimento
dos postos de combustíveis como plataformas
de conveniência, tornando o mercado
americano bem mais avançado que o
brasileiro. A primeira diz respeito ao modelo
de propriedade dos postos de combustíveis, a
outra ao senso de urgência para a busca de
receitas adicionais à venda de combustíveis.
No modelo brasileiro, as distribuidoras de
combustíveis não podem ser donas dos
postos de combustíveis, excetuando apenas
os postos usados como modelos para a rede.
As resoluções da Agência Nacional de
Petróleo que impedem esta atuação (Nº
41/2013 e Nº 57/2014) visam aumentar o
poder de barganha dos varejistas frente às
distribuidoras, que em geral são empresas de
maior porte e escala, e, desta maneira,
promovem a concorrência no elo varejista da
cadeia. Assim, as distribuidoras atuam por
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meio de franqueados, que são os donos de
postos (também conhecidos como
revendedores). É o modelo conhecido como
DoDo: Dealer-Owned, Dealer-Operated, no qual
as distribuidoras precisam convencer os
revendedores a instalarem lojas de
conveniência em seus postos e a operá-las
sob regime de franquias. É um processo de
convencimento individual (apesar de alguns
franqueados possuírem mais de um posto),
onde as distribuidoras evitam a imposição,
sob o risco de perder o revendedor. Em
alguns casos, os revendedores até possuem
algum tipo de loja de conveniência, mas não
necessariamente da marca da sua
distribuidora. E mesmo as que adotam as
lojas de conveniência de seus distribuidores
operam com alto nível de autonomia,
fazendo a oferta ser bastante inconsistente
entre diferentes lojas. Dessa forma, as
grandes distribuidoras precisam não apenas
convencer seus revendedores a instalar uma
loja de conveniência com a sua marca, mas
também a operar dentro de alguns padrões
preestabelecidos, como preços tabelados e
oferta homogênea.
A penetração de lojas de conveniência na
rede das três maiores distribuidoras de
combustíveis ainda é muito baixa: por
exemplo, a am/pm, marca de conveniência
da rede Ipiranga e uma das redes mais
desenvolvidas, está presente em cerca de
29% dos postos de sua rede, enquanto as
principais concorrentes (BR Mania, Select
da Raízen nos postos com marca Shell e
Entreposto da ALE) possuem taxas menores,
variando entre 14 e 17%. Comparando com
outros países, a diferença é colossal:
coletivamente, só 18% dos postos brasileiros
possuem lojas de conveniência,
contrastando com 80% nos EUA e 95% na
Austrália. Até mesmo na América do Sul
vemos taxas mais elevadas, como 75% na
Argentina e 89% no Uruguai. Embora
dificulte o avanço das lojas de conveniência
em postos, por si só o modelo DoDo não
deveria ser uma barreira instransponível:
muitas operações de varejo (restaurantes de
serviço rápido, lojas de cosméticos…)
operam em sistemas de franquias e
conseguem ao mesmo tempo manter
padrões bastante homogêneos em sua rede
de franqueados.
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O segundo fator importante é a relevância da
margem do combustível no resultado
financeiro do posto. Enquanto nos EUA as
margens apenas de combustível dificilmente
sustentam a operação de um posto, no Brasil
é possível ter um resultado saudável apenas
com a comercialização de combustíveis.
Dessa maneira, o revendedor pensa duas
vezes antes de expandir a sua oferta. Para a
venda de combustíveis, basta que o
revendedor gerencie um único fornecedor (a
distribuidora de combustíveis), enquanto que
para outras demandas pode ter que passar a
lidar com diversos fornecedores – e muitas
vezes o revendedor não possui uma estrutura
administrativa capaz de fazer isso. Em
entrevistas de campo identificamos,
inclusive, revendedores que abasteciam a
loja de conveniência de seus postos
comprando os produtos pessoalmente em
lojas de “atacarejo”, o que também confirma
o potencial de margem no canal, pois ainda
conseguem realizar lucro mesmo revendendo
produtos de outros varejistas. De forma a
atenuar essa barreira, a Ipiranga passou a
organizar centros de distribuição de produtos
para abastecer as lojas am/pm dos seus
revendedores. Em um cenário onde as
margens de combustíveis sejam comprimidas
– como observado em alguns mercados
maduros de distribuição de combustíveis –, a
relevância de ter ofertas complementares
aumenta. Os postos bandeira branca no
Brasil podem contribuir para esse cenário de
maior competição nas margens,
principalmente se romperem a barreira da
desconfiança pela qualidade dos
combustíveis (ainda associada à falta de
marca). Uma das tendências no mercado
americano, por exemplo, é a perda de
relevância do “combustível de marca”,
havendo redes emergentes inclusive que
focam sua campanha institucional nesse
fator (por exemplo, a QuickTrip fala de
“gasolina garantida”).
Com a tendência de adoção de carros
elétricos e a redução da frota de veículos
com base no motor de combustão (Alemanha
e Reino Unido, entre outros, já anunciaram a
intenção de proibir venda desses veículos
nas próximas duas décadas), o papel dos
postos de combustíveis será colocado em
cheque. Mais um motivo para se buscar

novas avenidas de receitas e ampliar o
papel desempenhado pelos postos.
Adicionalmente, as distribuidoras de
combustíveis deveriam considerar levar
suas lojas de conveniência para fora dos
postos, de modo a reforçar suas marcas e
consolidar seu posicionamento nesse
mercado. A janela de oportunidade para se
posicionar no mercado mais amplo de
conveniência está aberta, mas pode se
fechar em um curto espaço de tempo – e
sem abrir lojas desassociadas de postos as
distribuidoras podem perder uma imensa
oportunidade, em um mercado onde hoje
ainda possuem a liderança. Não
conseguimos encontrar motivos suficientes
para as distribuidoras de combustíveis
brasileiras ainda não terem iniciado essa
jornada (que não a dificuldade de abrir
mais uma frente de execução). É verdade
que o grande foco hoje é de convencer mais
donos de postos a adotarem lojas de
conveniência, e de otimizar a logística de
abastecimento das lojas. Mas uma iniciativa
tão relevante quanto a expansão da
rede fora dos postos deveria receber
igual prioridade.
Para expandir as suas redes de lojas de
conveniência entre os seus revendedores
(franqueados), os grandes distribuidores
precisarão:
• Achar o modelo de incentivo correto,
provavelmente dividindo o risco e o retorno,
onde sejam capazes de estabelecer padrões;
• Convencer os franqueados que o potencial
da loja de conveniência embandeirada é
muito maior, tanto como oportunidade de
varejo quanto como atrativo para aumentar
venda de combustíveis.
Padarias. As padarias ocupam lugar de
destaque no varejo de conveniência do
Brasil, onde atendem seus consumidores em
algumas das principais categorias de
conveniência, particularmente em alimentos
e bebidas. Atuam também de forma
destacada em lanches rápidos e no segmento
de café da manhã. Algumas chegam a trazer
uma oferta diferenciada, incluindo itens das
também tradicionais mercearias.

Em sua coletividade, as padarias atendem o
critério de densidade no Brasil,
particularmente nas cidades de São Paulo e
Rio de Janeiro. Há uma referência natural à
“padaria da esquina”, e a seu papel no
abastecimento. Pães, itens de confeitaria e
frios têm nas padarias um canal de alta
relevância. É tal a conveniência ofertada
nessas categorias que os consumidores por
vezes preferem se abastecer delas via
padarias com uma alta frequência
de compras.
Entretanto, se nos itens de densidade
(coletiva) e horário estendido as padarias se
destacam, no de consistência encontram seu
maior calcanhar de Aquiles. A inexistência de
grandes redes de padarias, com padrões
comuns, torna bastante difícil antecipar que
itens poderão ser encontrados em uma
determinada loja além das categorias
tradicionais já mencionadas. Assim, um
consumidor que, por exemplo, precisa
comprar uma lâmpada para sua casa (ou o
sabão em pó da máquina de lavar), pensará
duas vezes antes de ir à padaria da esquina,
porque poderá se sentir frustrado ao
descobrir que a oferta das padarias perto do
seu trabalho e da sua casa são totalmente
diferentes. Com essa incerteza, poderá optar
por ir a um varejo mais tradicional (como um
supermercado) onde, apesar da maior
distância, terá mais chance de encontrar o
produto. O grande desafio é que, mesmo com
o grande número de padarias, cada uma
pertence a um dono diferente, que decide
individualmente qual a sua oferta.
Nesse cenário, surge a questão: por que não
temos ainda grandes redes de padaria no
Brasil? Aliás, há muito tempo se fala na tese
de investimentos de consolidação de padarias.
Por diversos ângulos que se analise essa tese,
parece imbatível: ganho de escala,
padronização e centralização de alguns
serviços (como o preparo de massa de pães).
Mas vários investidores que avaliaram essa
oportunidade até recentemente esbarraram
em pelo menos um grande desafio: a
informalidade do setor. Em geral, os negócios
deste segmento são geridos de forma
artesanal por uma família e, muitas vezes,
não possuem uma contabilidade sofisticada
– por exemplo, não estabelecem quantos pães
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são feitos a partir de um quilo de farinha de
trigo, nem guardam controle daqueles que
são vendidos “com nota” ou sem. Junte-se a
isso o fato de que por muito tempo foi um
varejo que operou essencialmente com
dinheiro em espécie: não raro os
investidores encontravam operações que, se
passassem a ser operadas dentro de todas as
formalidades, não valeriam o preço que era
pedido. Recentemente, os fundos Península,
Innova e Ocean entraram no setor a partir
da aquisição da rede Benjamin, a Padaria,
que já está em expansão – embora em um
conceito mais gourmet, e menos massificado
(até o momento).
Com a evolução dos meios eletrônicos de
pagamento, o varejo de padaria acabou
passando por uma maior formalização,
posto que há modos de fiscalizar as padarias
a partir de seu volume financeiro via
cartões. Com essa tendência à formalização,
ressurge a tese de consolidação do setor.
Nesse caso, o desafio passará a ser o volume
de aquisições necessário para se estabelecer
uma rede capilar e consistente. Uma
alternativa é buscar um modelo híbrido, de
franquias, onde os atuais donos de padaria
pudessem optar por se integrar a uma
rede maior.
Redes de Conveniência. Uma pergunta que
vem à cabeça tão logo reconhecemos o
tamanho da oportunidade é “Por que as
grandes redes globais não começaram
operações no Brasil?”. Na verdade, voltando
algumas décadas no tempo, a 7-Eleven
chegou a operar no Brasil, tendo decidido
deixar o país em meados da década de 1990.
Supostamente, a rede não tinha colocado o
Brasil como foco, e acabou não dando a
atenção devida ao país. Além disso, era
bastante desafiador operar uma cadeia de
valor e de abastecimento em um Brasil
pré-Plano Real. Mas de qualquer forma, de lá
para cá evoluímos muito, logo não deveria
ser motivo suficiente.
Nossas entrevistas com profissionais do
mercado mostram também a dificuldade e
burocracia para um novo entrante abrir
novas lojas no Brasil. O processo de obtenção
de licença para operar é ainda bastante
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moroso – e em alguns casos pode esbarrar
em agentes públicos buscando benefícios
pessoais para acelerar o processo. Como
vimos, a densidade é muito relevante nesse
canal, e um novo entrante deveria poder
rapidamente ter uma ampla rede de lojas. A
Oxxo do México abriu em média mais de mil
pontos por ano naquele país, entre 2011 e
2015. O fato de não existir no Brasil uma
rede de porte médio com alta capilaridade
inviabiliza operadores internacionais de
realizar aquisições para operar o mercado no
país e, ao mesmo tempo, apresenta uma
oportunidade: quem primeiro se consolidar,
pode buscar uma fusão ou venda com as
grandes redes internacionais.
Se por um lado as redes internacionais
teriam dificuldades em “começar do zero” e
abrir pontos de forma orgânica, por outro
teriam uma grande vantagem em saber
operar o modelo em diversas geografias – o
que obviamente teria que ser aproveitado no
Brasil. Por exemplo, um dos grandes fatores
de diferenciação da 7-Eleven que ouvimos
nas nossas entrevistas foi a sua solução
digital de gestão do ponto de vendas e seu
modelo de distribuição para efetuar a
reposição nas lojas. Por meio da solução
digital, a 7-Eleven consegue ir capturando os
dados sobre frequência de venda das
categorias e precificação na ponta, que é uma
informação muito importante para a
renovação da oferta e mesmo para a
operação – itens vendidos podem ser
automaticamente incluídos na próxima
reposição. Quanto ao modelo de distribuição,
possuem experiência em rapidamente fazer
as entregas nas lojas dentro de um raio de
atuação, chegando a efetuar 3 reposições
diárias em mercados mais dinâmicos, como o
japonês. Essa experiência sem dúvida seria
um fator diferencial.
Uma outra alternativa seria a de aproveitar
cadeias de lojas com alguma aderência à
conveniência que já opere no Brasil – por
exemplo a Americanas Express ou a
Multicoisas. Mas essas cadeias teriam que
fazer um grande esforço de
reposicionamento de marca e oferta, para
atuar em um leque mais amplo de categorias
de conveniência, além de escalar a sua

capilaridade para ter uma presença relevante
no setor.
O fato é que o Brasil possui poucas redes
capilares, e são limitadas as que teriam
aderência ao varejo de conveniência.
Fizemos uma avaliação do número de pontos
por marca individual de cada rede (por
exemplo, O Boticário só considera lojas dessa
marca, e não as outras da rede: Quem disse,
Berenice?, Eudora e Beauty Box). Dos
varejistas com maior capilaridade, a maior
rede pertence à marca O Boticário, com
quase 4 mil pontos de venda (PDVs). A
seguir, há 4 empresas com pouco mais de 2
mil PDVs (Subway, am/pm, Cacau Show e
Ortobom). Destas, somente a am/pm, da
Ipiranga, está bem posicionada para oferecer
um sortimento representativo das categorias
de conveniência. Em seguida, há apenas
outras 7 marcas com pelo menos 1000 PDVs
no Brasil: duas marcas de conveniências em
postos (BR Mania e Select); duas marcas de

farmácia (Farmácias FTB e Pague Menos); 2
marcas de foodservice (Bob’s e Nosso Bar, da
Ambev); e uma rede de supermercados (Dia).
Ou seja, é possível concluir que apenas
alguns dentre os gigantes do varejo teriam
condições de focar no segmento de
conveniência com sua rede preexistente.
Fora desses grupos de varejo, há também as
casas lotéricas, os correios e 5 bancos que
possuem mais de 2 mil PDVs – no caso das
lotéricas, a rede chega a 13 mil PDVs –,
porém estes grupos seriam ainda menos
aderentes ao varejo de conveniência e em
geral o número de PDVs está caindo, devido
principalmente à tendência de migração
para internet e mobile, no caso dos bancos.
As redes de postos de combustíveis também
são bastante capilares, com PDVs entre 2 e
8,2 mil, e já atuam no segmento por meio
das suas marcas de lojas de conveniências.
(Figura 6).

Figura 6 | Maiores bandeiras no Brasil em pontos de vendas incluem, sobretudo,
drogarias, foodservice e conveniências
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CAPTURANDO
A OPORTUNIDADE

D

iscutimos o que chamamos de
demanda não atendida pelo canal
varejo de conveniência, e o movimento de
diversos competidores em busca de se
posicionar como líder desse canal. Há uma
guerra em curso, sem que haja ainda algum
claro candidato para o título de plataforma
de conveniência do brasileiro, seja de forma
nacional ou mesmo por regiões. Cada
candidato tem buscado alavancar sua base
de capacitações, mas todos eles possuem
vulnerabilidades na oferta. Entendemos que
as vulnerabilidades poderão ser abordadas e
resolvidas, a questão será a velocidade com
que isso será feito. Em nossa opinião, aquele
competidor que chegar à frente dessa
corrida terá sido capaz de ter sucesso em:
• Definir um domínio de atuação onde seja
capaz de introduzir uma rede capilar o
suficiente para que lhe confira o atributo
de ubiquidade.
• Desenhar um modelo rapidamente
escalável, muito provavelmente sob a forma
de uma franquia de empreendedores, que
opere sob um forte controle de oferta.
• Garantir uma experiência consistente, de
fácil uso e segura aos consumidores em
todos os pontos de vendas, espelhando casos
de sucesso, como o das redes de fast-food.
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• Selecionar de forma bastante precisa a
oferta mandatória para todos os seus pontos
de venda (categorias, marcas, formatos…),
bem como a oferta sazonal ou temática.
• Implementar técnicas sofisticadas de
análise de dados (por exemplo, big data) em
tempo real, integrando os pontos de venda
com as equipes de operação, gestão de
categorias e precificação, de forma a ir
refinando as ofertas e colocando o produto
certo (incluindo precificação dinâmica) nos
pontos de venda.
• Operar uma cadeia logística robusta entre
os centros de distribuição e os pontos de
venda, de maneira a garantir disponibilidade
e qualidade dos produtos nas prateleiras.
• Comunicar claramente aos potenciais
consumidores o objetivo do canal e quais de
suas necessidades poderão ser satisfeitas
(particularmente relevante aos competidores
que possuírem outros formatos).
• Capturar oportunidades de omnichannel
de modo que o canal de conveniência se
integre a outras formas que o consumidor
utilize para satisfazer suas necessidades (por
exemplo, o varejo on-line).
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