
Lojas de conveniência
para manter a LIDERANÇA

rescer em quaisquer con-
dições, mas crescer. Este
é o único caminho do

nosso negócio.
Só um crescente volume de

vendas torna as redes menos
vulneráveis. E isso vale também
para as grandes, ou mais ain-
da para elas.

O Pão de Açúcar sempre foi
obcecado por isso, tomando
conta do mercado paulistano
com os formatos Compre Bem
e Pão de Açúcar, e, com o for-
mato Extra, brigando pela lide-
rança das lojas abastecedoras.

"Com falta de espaço para
lojas de 1.000 a 2.000 m2, va-
mos preencher rapidamente os
bairros paulistanos e, talvez,
amanhã, o Brasil, com peque-
nas lojas de até 200 m2. Dessa
forma, não daremos espaço
para mais ninguém, nem gran-
des nem pequenos", é o que
devem ter escutado de alguém,
em alguma reunião interna.

"Vamos, assim, brigar pela
compra de conveniência (é um
outro momento do mesmo con-
sumidor), ou pelas emergências,
que têm crescido muito, ou pe-
las compras mais espaçadas."

É com esse conceito que

surge o Extra Perto, uma típi-
ca loja de conveniência. O ob-
jetivo é brigar com as C Stores
em conveniência, com os pe-
quenos supermercados e mer-
cearias para as compras emer-
genciais e com todos, para a
compra de vizinhança.

SuperHiper

Penso que esse formato não
é o de loja para a compra se-
manal ou semi-abastecedora e
que não deverá afreguesar,
pois nunca será a primeira op-
ção. Mas certamente é uma boa
segunda opção pela "proximi-
dade", pelo pequeno porte e
pela linha reduzida (não falo
em variedade).

A ausência de serviços e
o preço acima da média tam-
bém não ajudam esse afregue-
samento, assim como também
não ajuda, pela impossibilidade,
transformar um gerente de loja
em dono e relações públicas.
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