
A 7-Eleven estuda seu retorno ao País.
Mas vai encontrar uma concorrência muito
mais acirrada e pouco espaço para crescer
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QUANDO ABRIU A PRIMEIRA
loja no Brasil, no final de 1990, a
7-Eleven vivia uma situação pa-

radoxal. A maior rede de lojas de conve-
niência do mundo estava à beira da ban-
carrota. Numa ação que, na época, soava
como um contrassenso, a 7-Eleven par-
tiu para a expansão internacional e de-
sembarcou no País, abrindo escritórios
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em
um ano e meio, tinha dez unidades por
aqui. Mas os resultados não apareceram
e logo a paciência dos japoneses, donos
da rede desde 1991, se acabou. Numa
reestruturação global, o Brasil perdeu a
vez e o negócio começou a encolher em
1994 até o fechamento, no ano seguinte.
A cadeia deixou uma pequena legião de
fãs nostálgicos, apaixonados pelo produ-
to ícone da cadeia, a cara bebida frozen
Slurpee, e esse grupo agora tem chances
reais de voltar a freqüentar o local.
Desde o início de 2008, a 7-Eleven estu-
da a instalação de um novo escritório em
São Paulo ainda em 2009, seguida da
abertura de um número substancial de
lojas no ano seguinte, apurou a DI-
NHEIRO. Já foram feitos contatos ini-
ciais com empresas da área de logística
no Brasil. Além disso, ha fortes rumores

de que a espanhola Repsol foi sondada
para uma possível parceria, mas as ne-
gociações teriam sido Interrompidas em
dezembro, depois da distribuidora de
combustíveis vender seus ativos para a
brasileira AleSat. Procurado, o comando
da 7-Eleven, sediada em Dallas, EUA,
decidiu não se manifestar.

Desta vez, os riscos são diferentes e
nada desprezíveis. A competição será
mais pesada, já que o setor passou por
um processo de concentração. Hoje, as
redes de lojas de conveniência, como a
AM/PM (Ipiranga) e BR Mania (Petro-
bras), estão bem instaladas e consolida-
das. Até aí, novidade nenhuma para os
estrangeiros. O problema é que, para fin-
car sua bandeira em postos de combustí-
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LOJA TEMÁTICA DOS SIMPSONS:
as réplicas de postos d-e combustíveis do
desenho se tornaram sucesso nos EUA

veis, a 7-Eleven terá de pagar um pedá-
gio inevitável. As oportunidades são cada
vez mais escassas. Todas as grandes re-
des de distribuição de combustíveis já
têm suas bandeiras de conveniência.

Um caminho possível, porém mais lento
de crescimento, seria a expansão em lojas
de rua. "Não acredito que entrem no País
por meio de lojas em postos. O mercado
hoje é outro et lá fora, o modelo de pontos
pequenos nas mas funciona bem e é o for-
te deles", diz Eugênio Foganholo, sócio da
Mixxer Desenvolvimento Empresarial. O
que despertou a atenção dos japoneses foi
o desempenho do mercado no Brasil. As
lojas de conveniência têm crescido de
20% a 30%, em média, ao ano. Em 2007,
as mais de seis mil lojas em operação fa-
turaram R$ 2,5 bilhões - 30% acima do
ano anterior. São mais de 500 milhões de
transações por ano e 15 operações de ven-
da a cada segundo, de acordo com o Sindi-
cato das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis. Nos EUA, a 7-Eleven
cresce devagar há três anos (ver gráfico
na página ao lado) e o lucro está estável
em USS 1,9 bilhão. Mas as suas ações são
de razoável impacto. Recentemente, ela
transformou 12 pontos nos EUA em ré-
plicas de lojas de postos do desenho da fa-
mília Simpsons. A repercussão na impren-
sa foi imediata. Também passou a vender
games e iPods em suas unidades desde o
ano passado, e com boa aceitação. "Eles
conseguem girar o estoque 55 vezes por
ano. E um número fantástico que indica
eficiência", disse o chinês Hau Lee, dire-
tor do Stanford Global Supply Chain Ma-
nagement, em palestra no Brasil sobre a
empresa em 2007. Mas, para fazer a curva
de vendas subir, precisará mais do que
isso. E o Brasil pode ajudar nisso. H
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