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CONFIDENCIAL

Análise da Home Refill e de alternativas
existentes no mercado de delivery de
supermercados.
17 de Outubro de 2016
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•

As informações utilizadas neste material foram obtidas de fontes públicas, disponibilizadas pelas
próprias empresas ou disponíveis na imprensa.

Conteúdo

• Análise sucinta das empresas:
• Home Refill
• Shopper.com.br
• Sitemercado.com.br
• Deliveries tradicionais
• Comparativo entre os modelos

Introdução

Este relatório foi preparado com o objetivo de trazer aos clientes e parceiros da Conexão AIX um sucinto overview do mercado de delivery
de compras de supermercado via internet.
A motivação principal para o interesse no tema decorre da entrada em operação da empresa Home Refill, que vem divulgando seu
negócio de forma criativa e impactante na cidade de São Paulo. Outras empresas também estão consideradas neste material, que de
forma alguma esgota o entendimento sobre o assunto.

Boa leitura!
Equipe Conexão AIX

Home Refill

A Home Refill
•

A Home Refill é um sistema de reabastecimento on line (via site ou app) de produtos
domésticos não refrigerados, entregues mensalmente à domicílio.
• Opera na cidade de São Paulo
• 2 mil itens disponíveis

•

Cliente monta sua lista personalizada a partir (ou
não) de um perfil sugerido e mensalmente recebe
seus pedidos no endereço cadastrado.
A qualquer momento o cliente pode alterar sua lista
(desde que o pedido ainda não tenha sido
processado).
O primeiro pedido leva pelo menos 8 dias para ser
entregue. A partir da primeira entrega, os pedidos
seguintes são entregues todo mês na mesma data.

O que é

Como
funciona

•
•

Preço e
Pagamento

•
•
•
•
•

Sem assinatura mensal
Frete grátis
Economia média entre 14% e 20%*
Preços dos produtos são reajustados semanalmente
Pagamentos através de cartão de crédito ou transferência bancária
• Não aceita vales alimentação
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* Comparativamente ao preço médio não promocionado em supermercados da região em questão. Fonte: InfoPrice.

Mecânica - Prazos

d0

d7

Cliente faz
pedido

Prazo máximo p/
cancelamento
da entrega
(se pedido já
tiver sido
processado,
cliente precisa
recusar a
entrega e ligar
para call center)

d8

Prazo mínimo p/
entrega do 1º
pedido

d28

d38

Aviso via email
(cliente pode
cancelar ou
alterar 2º
pedido)

Entrega do 2º
pedido

....
Entregas
mensais a cada
30 dias
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Outras Informações
Política de trocas e
indisponibilidade
de produto

•

Se cliente tiver problema com a entrega deve contatar call center da empresa ou enviar email.

•

Se algum produto do pedido estiver em falta, cliente pode ajustar a lista.

•

Se houver itens faltantes na entrega, cliente escolhe entre item substituto ou crédito para o
próximo refill.

•

Apenas via call center.

•

Informações do Reclame Aqui:
85,7%
das
reclamações
atendidas (mas quantidade é
baixa)

Cancelamento de
conta

Reclamações

Comunicação

Proposta de
Valor

•

“Sistema intuitivo de reabastecimento de produtos básicos, que oferece reposição
periódica a um custo inferior à média do varejo, sem taxas de entrega ou assinaturas”

•
•
•
•
•

Consumo consciente
Redução de desperdício
Redução de poluentes
Economia de tempo
Diminuição da distância entre
pessoas e marcas
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Imagens

Guilherme Dos Santos, fundador e CEO da
HomeRefill (VEJA.com/Divulgação/Divulgação)

Meio e Mensagem/Divulgação

Veja

O Estado de S. Paulo
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Sócios e Grandes Números

Sócios

Investimentos

•
•
•
•
•

Guilherme Aere dos Santos, 26 anos, CEO (foi o idealizador do negócio)
Eduardo Chazan, 27 anos, CFO
André Machado de Oliveira (dono da Logos logística, responsável pela logística do
negócio)
Fabrício Guimarães
Christopher Srur

•

Segundo informações disponíveis na mídia, já foram investidos no negócio cerca de R$ 10 milhões.

•

Em julho/2016:
• 2 mil clientes cadastrados
• R$ 600 mil de faturamento

•

Expectativas:
• Para dezembro/2016: ter 30 mil cadastrados e R$ 11 milhões de faturamento
• 2017: faturamento de R$ 400 milhões no ano

Valores
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* Informações disponíveis na mídia aberta.

Modelo de Negócio
Canvas
Atividades

Parcerias
• Fabricantes de produtos
• Distribuidores
• Parceiro de logística

• Divulgação do negócio
•Compra dos produtos
• Logística
• TI
• Coleta de preços de
concorrentes

Recursos
• Capacidade logística
• Capacidade de divulgação
da marca

Estrutura de custos
•Estoque
• Manuseio e higienização de produtos do pedido
•Entrega
•Pagamento (cartão de crédito)

Modelo Canvas – Ostertwalder e Pigneur (2010)

Proposta de valor
• “ Não se preocupe com as
compras chatas”
- Ganhe tempo: evite filas,
trânsito e tempo de fazer
supermercado;
- Conveniência
- Economia
- 14 a 20% de
economia média
- Frete grátis
- Sem assinatura
- Consumo consciente: evita
desperdício, evita poluição

Clientes

Relacionamento com
clientes
• Via call center e site
• emails e SMSs

Canais (vendas)
• Internet
•Telefone

• 8 segmentos de clientes:
- Solteiros
- Casais sem filhos
- Casais com filhos de até
3 anos
- Casais com filhos de até
12 anos
- Casais com filhos mais
velhos
- Repúblicas
- Pequenos escritórios
- Idosos

Fontes de receita
• Recorrente mensal, por meio de venda de
produtos
• Venda de informações de clientes para a indústria
(??)

Shopper.com.br

A Shopper.com.br
•
O que é

A Shopper.com.br é uma plataforma de venda de produtos de consumo recorrente:
limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis.

“Sabe aqueles produtos que você não precisa ficar escolhendo pessoalmente? Que tal
recebê-los em casa, todos os dias, no dia que você quiser e ainda economizar muito?”

Como
funciona

•
•

Preço e
Pagamento

•
•
•
•

•
Sócios

Cliente monta a cesta, seleciona o dia de entrega e finaliza a compra. A partir daí recebe
todos os meses os produtos da cesta de compras no endereço cadastrado.
• A cesta pode ser alterada a qualquer momento
Operação em 83 bairros da cidade de São Paulo.
Sem assinatura mensal
Frete grátis para compras de valor superior a R$ 249,91.
• Para valores inferiores a R$ 249,91, há cobrança de frete no valor de R$ 9,90.
Preços dos produtos são reajustados semanalmente
Pagamentos através de cartão de crédito ou boleto
• Débito no cartão de crédito é efetuado 7 dias antes da data de entrega
Ex-alunos do Insper e da USP
• Modelo inspirado em empresa dos EUA
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Mecânica - Prazos

d0

d6

d26

d28

d30

d36

Cliente faz
pedido

Prazo mínimo p/
entrega do 1º
pedido

Email

SMS

Email: aviso de

Entrega do 2º
pedido

Cliente escolhe o
dia do mês para
receber a entrega

último dia para
fazer ajustes na
cesta

....
Entregas mensais
a cada 30 dias
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Site Mercado.com.br

O SiteMercado.com.br
•

Plataforma para compras on line em supermercados parceiros do site

•

Cliente escolhe um dos supermercados parceiros e faz pedido por meio do
sitemercado.com.br. Agenda horário de entrega ou retirada do pedido.

•

Fácil (sem filas, sem preocupação em encontrar vagas para estacionar, sem necessidade de
carregar sacolas)
Rápido
Seguro

O que é

Como
funciona

Proposta de
Valor

•
•

18

Como Funciona

1

2

3

4

5

8

7

6
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Rede de supermercados parceiros
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Delivery Tradicional
Exemplos

Deliveries Tradicionais
Mecânica
•

Cliente compra pelo site do
supermercado, paga e recebe o
pedido no dia e hora agendado

•
•
•

•

Pão de Açucar
Delivery

Idem anterior

Frete

Formas de Pagamento

•
•
•
•
•

Cartão de Crédito
Boleto (cliente só recebe o
pedido após pagamento do
boleto)
Cartão de débito

•

R$ 14,90 (valor único)

Cartão de Crédito
Boleto (apenas para PJs
cadastradas)
Vale alimentação
Multicheque e Multicash
Grupo Pão de Açucar
Débito

•
•

A partir de R$ 15,90 (SP)
3 formas (disponível em
algumas regiões):
• Tradicional
• Express
• Clique e retire
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Comparativo entre modelos
Alternativa
•

Plataforma de
Reabastecimento

Empresas
•
•

Home Refill
Shopper.com.br

Proposta de Valor
•
•
•

Custo p/ cliente

“Não se preocupe com
as compras chatas”
Recorrência
Promessa de Economia

•
•

Sem assinatura
Frete grátis ou cobrado
se valor da compra
inferior a um piso

•

“Hub” de Deliveries

•

SiteMercado.com.br

•
•

Fácil, Rápido e Seguro
Cliente escolhe de quem
quer comprar

•
•

Sem assinatura
Frete: de acordo com
política do mercado (??)

•

Delivery Tradicional

•
•
•

Sonda Delivery
Pão de Açucar Delivery
Etc.

•
•

Conveniência
Acesso às promoções
do varejo tradicional

•
•

Cobrança de Frete
Modalidades de
entrega
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Fontes
•

Sites das Empresas

•

Jornal O Estado de S. Paulo

•

Jornal Valor Econômico

•

Site Consulta Sócio

•

Site Reclame Aqui

•

Revista Veja

•

Jornal Meio e Mensagem

•

Site Baguete
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Conexão AIX Ltda
Gestora de Cartões de Crédito
www.conexaoaix.com.br
Alameda Campinas, 728 – Cj 801
São Paulo – SP – CEP 01404-001
Fone: (11) 3078-8739

Louis Philippe de La Touloubre
Fábio Martinelli
Adriana Pinho
Daniel D`Andrea
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