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Intenção é ampliar formatos reduzidos no Sudeste, como já fazem Carrefour e grupo Pão de 
Açúcar.  
 
A tendência de lojas menores e no formato de conveniência está levando as redes 
supermercadistas a repensarem suas estratégias de expansão e voltarem os olhos para as 
bandeiras de bairro - até mesmo criá-las, se ainda não existem. O Carrefour vem alavancando 
sua rede Dia%, as menores lojas do grupo, e criou a marca CarrefourBairro, em formato de 
vizinhança; o grupo Pão de Açúcar, que já atuava com bandeiras de vizinhança, avançou ainda 
mais, lançando a rede ExtraPerto. Com as iniciativas dos concorrentes e a demanda do 
público, o Wal-Mart já estuda trazer suas bandeiras de conveniência - em franco crescimento 
no Nordeste - para a região Sudeste.  
 
"Temos uma estratégia multiformato para todo o País. A bandeira Todo Dia, que é a loja de 
bairro, tem capacidade de atuação nacional", afirma Vicente Trius, presidente do Wal-Mart 
Brasil. A loja Todo Dia não dispõe de estoque e seus produtos são alojados na parte superior 
da gôndola, assim como acontece no ExtraPerto, do grupo Pão de Açúcar.Sem barulho, o Wal-
Mart já mantém duas unidades do formato na região periférica de São Paulo, em Taboão da 
Serra e Sapopemba. As outras 15 estão no Nordeste, mas, segundo pesquisas de mercado da 
empresa, há espaço e aceitação para a expansão da bandeira no País.  
 
O sortimento, cerca de 12 mil itens, acompanha a necessidade da região sendo que 
aproximadamente 65% dos produtos estão destinados a alimentos e 35% não-alimentos. 
Dentro da loja Todo Dia o consumidor encontra ainda uma lojinha em que todos os itens são 
comercializados por preços abaixo de R$ 1,97.  
 
Os planos da companhia para este ano já refletem a mudança de foco de concentração em 
hipermercados para as pequenas unidades. Das 28 novas lojas previstas para 2007, 10 são da 
bandeira Todo Dia, classificada como "soft discount". No ano passado, nenhuma das 14 
inaugurações foi da bandeira.  
 
O executivo também pondera a expansão das outras bandeiras de menor formato, como a 
Bom Preço, rede adquirida em 2004 do grupo holandês Royal Ahold e com média de 10 mil 
itens. Açougue, padaria e rotisserie são destaques desse formato. Com a boa aceitação das 
marcas, a intenção é não alterá-las para a expansão. "Vamos manter as marcas regionais", 
afirma Trius.  
 
Abertura até a exaustãoO grupo Pão de Açúcar inaugurou em novembro último a primeira 
unidade da marca de conveniência ExtraPerto, em Pinheiros. O projeto piloto previa 10 
unidades em operação, todas abertas em menos de quatro meses, para maturação do conceito 
e então uma expansão, como definem, "de exaustão" até esgotar todas as possibilidades.  
 
As 30 unidades novas previstas para este ano pelo grupo não incluem a bandeira ExtraPerto. 
Mas o projeto vem agradando tanto que, se mantiver a diretoria satisfeita, como agora, por 
certo prazo (sem definição exata), novas lojas podem pipocar ainda este ano. Segundo a 
assessoria de imprensa do grupo, a empresa considera entre 60 e 70 inaugurações ainda para 
este ano, assim que Hugo Bethlem, diretor da unidade, tiver o aval de Cassio Casseb.  
 
A velocidade de expansão se deve ao investimento reduzido que cada unidade demanda - 
cerca de R$ 500 mil, contra mais de R$ 3 milhões de um hipermercado. Por não possuir área 
de estoque, apenas área de vendas, e um mix limitado de produtos (2,8 mil itens), são lojas 
com área média de 160 m e que consideram a simples travessia de rua uma barreira 
geográfica que viabiliza uma nova unidade. O menor formato até então, a bandeira Pão de 
Açúcar, fica entre 900 e 2 mil m.  
 
No caso do Carrefour, a área de vendas e o mix de produtos que mais se aproxima do formato 
de conveniência é a bandeira Dia%. Hoje são 250 lojas no País neste modelo. "O Dia% é um 



formato de concepção própria, híbrido do soft discount com conveniência, que permite ao 
Carrefour ir de encontro à necessidade do consumidor e expandir com áreas e investimentos 
menores", pondera Marcos Gouvêa, sócio-diretor da Gouvêa de Souza & MD, consultoria de 
varejo.  
 
A rede também vem crescendo com a bandeira CarrefourBairro, marca de vizinhança que 
substituiu a antiga bandeira Champion, e hoje conta com 34 unidades. Para 2007, estão 
previstas entre 15 e 20 inaugurações, mas a empresa ainda não definiu em quais formatos.  
 
Para Gouvêa, a tendência é convergir formatos de conveniência e desconto. "O conceito de 
desconto não quer dizer público C e D, mas também já permeia o comportamento das classes 
mais altas", afirma. "O Dia% também está em regiões de consumo elevado e tem expansão 
acelerada".  
 
Movimento global  
 
A tendência é mundial: a força do formato de conveniência é tanta que foi a melhor estratégia 
encontrada pela inglesa Tesco para brigar na casa do inimigo. A rede inglesa assumiu a Seven 
Eleven, marca famosa de lojas de conveniência em postos de gasolina, e também terá uma 
nova marca da categoria.  
 
"Trata-se de uma tendência mundial de aumento das alternativas de compra para o 
consumidor, que tem menos tempo de se deslocar e quer opções de compra perto do trabalho 
ou de casa", diz Gouvêa.  
 

 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2007. Administração & Serviços, 
p. C8. 


