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A rede de lojas de conveniência Oxxo desembarcará na Colômbia no primeiro semestre de 
2009. O grupo Fomento Mexicano S.A (Femsa), detentor da cadeia, já está comprando 
terrenos em Bogotá para iniciar as atividades das lojas, que serão as primeiras fora do México, 
onde, em média, duas lojas são inauguradas por dia. A expectativa é inaugurar entre 20 e 30 
lojas no país no próximo ano.  
 
Apesar de não ter definido sobre a entrada da rede no Brasil, a empresa enxerga o País como 
um mercado interessante, mas difícil. "Os brasileiros têm o costume de padarias. É um 
conceito muito diferente do nosso. Nós não servimos comidas feita na hora, por exemplo", 
explicou Eduardo Padilla, presidente da Femsa Comércio, empresa do grupo que administra as 
lojas Oxxo.  
 
A empresa também encontrou dificuldade semelhante na Colômbia e por isso terá que se 
adaptar. Segundo José Antonio Fernández Carbajal, presidente do grupo, serão desenvolvidas 
lojas específicas para a realidade colombiana. "O conceito de lojas que vamos inaugurar na 
Colômbia é muito distinto do modelo que temos no México. E se fossemos para o Brasil 
teríamos que desenvolver um conceito ainda mais distinto", disse o executivo.  
 
Na América do Norte, a rede mexicana briga com as americanas Seven Eleven, Alimentation 
Couch Tard e com a rede de lojas da petrolífera inglesa British Petroleum (BP). Nos Estados 
Unidos são 140 mil lojas enquanto no México são 10 mil, segundo Enrique Gonzalez, diretor de 
operações da rede. O diretor contou que a empresa não pode entrar no mercado americano 
por conta da legislação do país, que não permite que uma empresa fabricante de bebidas seja 
proprietária de uma rede varejista. No México, é justamente esse o modelo consagrado da 
empresa, que também fabrica cerveja e possui a Coca-Cola Femsa, a segunda maior 
engarrafadora de Coca-Cola do mundo.  
 
Hoje, cerca de 11% das vendas de cervejas da Femsa no México são realizadas nas lojas da 
rede. Por dia, são 5 milhões de clientes atendidos. Cerca de 40% das vendas 5.403 lojas Oxxo 
são de bebidas.  
 
As novas lojas crescem em ritmo acelerado. Em 2005, foram inauguradas 675 novas lojas 
Oxxo. No ano seguinte, 706. No ano passado foram inauguradas 716 e este ano as novas lojas 
devem ficar entre 720 e 730.  
 
As vendas totais, que fecharam 2007 em US$ 3,8 bilhões, também estão em ascendência. 
Eram US$ 2 bilhões em 2004, passaram para US$ 2,7 bilhões em 2005 e fecharam 2006 em 
US$ 3,3 bilhões. Nos últimos cinco anos o grupo registrou alta de 24,1% nas vendas totais.  
 
Fundada em 1981, as lojas nem sempre foram um bom negócio para o grupo. "Foram 18 anos 
sem dar resultados", contou Carbajal, agora aliviado com o bom desempenho dos negócios.  
 
Modelo de negócio  
 
Não foi só na Colômbia que o grupo precisou se adaptar a realidade regional. No México, 
existem 55 modelos de negócio das lojas do grupo, que podem variar de 20 m a 150 m. "As 
lojas são adequadas de acordo com a necessidade do local", explicou Gonzalez, diretor de 
operações da rede.  
 
Entre os modelos, existem lojas que ficam abertas 24 horas, com mesas e que vendem artigos 
de acordo com a vizinhança em que está instalada, como as lojas que vendem artigos 
escolares e não vendem bebidas alcoólicas nas cercanias de colégios.Ao contrário das 
concorrentes do hemisfério Norte, a Oxxo não possui lojas em que o grupo Femsa não é 
proprietário de pelo menos parte do negócio. Apesar de contar com gestores das lojas que 
podem ter participação no negócio, o grupo será sempre proprietário de parte ou de toda a 
rede.   



 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C3. 
 


